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Förord

Vi vill börja med att rikta ett stort tack 

Till våra intervjupersoner som har släppt in oss i sina privatliv och delat med sig av sin tid, 
erfarenheter och tankar kring sitt barns adoption. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

Till vår handledare Ann-Sofie Bergman som har varit ett bra stöd och givit oss värdefulla 
synpunkter, kritik, bra tips och uppmuntran då det har känts svårt. 

Till våra familjer som har orkat stå ut med oss trots att vi inte har varit alltför närvarande det 
sista halvåret, ett extra stort tack till Er!

Tack så mycket!

Erika och Maria 
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Syftet med vår uppsats är att ta del av adoptivföräldrars erfarenhet av att adoptera 

internationellt och hur de ser på sitt föräldraskap. För att få adoptera ett utländskt barn krävs 

att de sökande går igenom en omfattande process som både kan vara krävande och arbetsam. 

Då vi anser att det är svårt att beskriva var adoptionsprocessen börjar och slutar, bygger vår 

studie på de reflektioner adoptivföräldrar hade på adoptionsprocessen som de gick igenom, 

hur de ser på sitt föräldraskap och hur de har utvecklat sin föräldraroll. Metoden vi har valt att 

använda oss av är en kvalitativ metod där vi genomfört intervjuer med åtta adoptivföräldrar, 

fyra kvinnor och fyra män. Vi har valt att utgå ifrån ett genusperspektiv då vi tycker det är 

intressant att se om det finns några skillnader på mäns och kvinnors upplevelser. Det centrala 

vi fann i vårt resultat var att motivet för att adoptera barn var att bilda familj. Sex av 

adoptivföräldrarna har varit ofrivilligt barnlösa och två hade tidigare biologiska barn. Motivet 

till att adoptera var dock detsamma för alla. Det som adoptivföräldrarna ansåg var den 

jobbigaste biten i adoptionsprocessen var den långa väntan på barnet. Själva hemutredningen 

upplevdes mindre känslig att gå igenom för männen än för kvinnorna. Hur män och kvinnor 

beskriver sin föräldraroll, över en längre tidsperiod har varit väldigt individuellt. Samtliga ser 

sig själva som föräldrar och inte adoptivföräldrar, vilket inte alltid stämmer överens med hur 

omgivningen ser på deras föräldraskap. Många har känt att de måste skydda sina barn under 

uppväxttiden då det har förekommit mobbning och rasism, men trots det anser samtliga 

adoptivföräldrar att deras barns uppväxttid i stort sätt varit positiv.    
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1. Inledning

Redan då flickor är små och leker med dockor finns drömmen om att en gång bilda familj och 

bli mamma. Även pojkar som är med i leken, får rollen som den försörjande fadern, som kör 

iväg i bil till jobbet varje dag. Både pojkar och flickor får en bild av hur en familj ser ut av sin 

omgivning och tidigt skolas de in i de roller som de förväntas ha senare i livet. När de sedan 

blir vuxna finns drömmen om att blida familj fortfarande kvar för många människor. Önskan 

att få barn är en självklarhet i livet för många män och kvinnor; att känna samhörighet med 

någon och ge denna trygghet och kärlek är för många människor väldigt viktigt. Men det är 

inte en självklarhet att det blir några barn. Trots all den hjälp som dagens samhälle kan bistå 

med inom sjukvården, såsom inseminationer och provrörsbefruktning, har inte alla människor 

möjligheten att skaffa biologiska barn. Då graviditeten uteblir finns det andra vägar att bilda 

familj på eller välja att leva utan barn, vilket gör att många barnlösa par beslutar sig för att 

adoptera barn. 

Vi har läst tre skönlitterära böcker som tar upp barnlösheten och adoptivföräldrars väg till att 

få det efterlängtade barnet; Längta barn; en antologi om barnlöshet av Kristina Thulin och 

Jenny Östergren (2004), Äntligen adoptivförälder av Eva Brenckert (2002) och 

Längtansbarnen av Kerstin Weigl (2001). En förälder i Brenckert (2002) beskriver att 

adoptera inte alls är någon enkel sak att genomföra. Han säger att det ligger mängder av 

tankar, känslor och möda bakom en adoption. Även de andra böckerna tar upp det oerhörda 

arbetet som ligger bakom att genomgå en adoption för de blivande föräldrarna för att nå det 

efterlängtade målet alla har: att bli förälder och få ett barn. Det var genom dessa böcker och 

adoptivföräldrarnas berättelser som vi förstod vilken påfrestande process som 

adoptivföräldrarna gått igenom. Vi blev därför nyfikna på att ta reda på mera om hur det är för 

adoptivföräldrar att genomgå den omfattande process som det är att bli förälder till ett 

internationellt adopterat barn. 

MIA, (2005a) Myndigheten för internationella adoptionsfrågor hävdar att det är många 

professioner som samarbetar för att hitta en så bra lösning som möjligt för barnet och 

sammanförandet med adoptivföräldrarna. Därför anser vi att det är nyttigt för oss som 

blivande socionomer att få en grundläggande kunskap om ämnesområdet adoption, för att 
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kunna bemöta adopterade och deras föräldrar på ett tillfredställande sätt i vår eventuella 

yrkesroll som socialsekreterare.

2. Begreppsförklaring 

Här nedan kommer vi att ta upp de begrepp som kommer att följa med genom hela uppsatsen. 

Eftersom det är så vida begrepp, kan de betyda olika ur olika synvinklar. Vi går därför igenom 

de olika begreppen utifrån vad de har för betydelse för oss i denna studie. 

Adoption

Adoption är en handling som kan göras av ett gift par, en enskild person eller ett par som 

genomfört registrerat partnerskap, (Göran Ewerlöf, Tor Sverne & Anna Singer 2004). De tar 

emot ett barn och gör det till sitt egna barn, trots att det inte finns några biologiska band 

mellan dem. Detta gör paren eller den enskilde oftast därför att de inte kan få ett barn på egen 

väg och därför längtan efter ett barn är stor för dessa människor. Gunilla Halldén (1981) 

skriver dock att det finns par som även har biologiska barn som adopterar barn p.g.a. önskan 

om att bli en större familj. Det är viktigt att inte glömma att huvudsyftet med en adoption är 

att ge ensamma barn nya föräldrar och inte att ge ensamma föräldrar ett barn, enligt 

Landerholm (2003). Det är därför barnets behov som ska sättas i centrum och inte de blivande 

adoptivföräldrarnas önskan till att få barn.

En adoption kan bara genomgås med vårdnadshavarens medgivande, om den biologiska 

mamman och/eller pappan uttrycker en önskan att ge barnet en ny familj. I och med att 

adoptionen ges medgivande i Sverige bryts alla de juridiska band som finns mellan 

adoptivbarnet och den biologiska familjen och adoptivbarnet får samma rättigheter som det 

hade till sin biologiska familj i sin nya familj, enligt Fria encyklopedin (2005). Vi anser därför 

att adoption är ett lagligt alternativ att skaffa barn på, för dem som inte kan få barn på egen 

hand eller har önskningar om att få en större familj.

Adoptionsprocessen

Adoptionsprocessen är en byråkratisk process som de sökande som önskar adoptera ett barn

måste gå igenom enligt MIA (2005a). Genom myndigheternas utredningar genom lagar, 
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förordningar och riktlinjer kommer paret eller den enskilde få medgivande till att adoptera ett 

barn eller inte, vilket gör processen byråkratisk. 

För de blivande adoptivföräldrarna är adoptionsprocessen så mycket mer än en byråkratisk 

process. Adoptionsprocessen för dem börjar inte då myndigheterna kommer med in i bilden, 

utan för dem börjar processen redan när första tanken om adoption börjar. När de sökande väl 

bestämt sig för att adoptera, börjar den byråkratiska delen av adoptionsprocessen, då de ska 

lämna in ansökan till socialnämnden i hemkommunen. Adoptionsprocessen innefattar att de 

sökande blir utredda och godkända som föräldrar och genomgår granskning av myndigheter 

genom en socialsekreterares utlåtande. Adoptivföräldrarnas adoptivprocess löper igenom hela 

den tid som det tar att genomgöra en adoption, både vad det gäller allt det administrativa 

arbetet som ska göras men också all den känslomässiga påfrestning och glädje som det 

innefattar i och med att adoptionsprocessen genomförs. Vi anser därför att adoptionsprocessen 

har olika betydelse och kan bemärkas olika utifrån myndigheternas synsätt och 

adoptivföräldrarnas synsätt. 

Familj

Begreppet familj är ett brett begrepp som kan vara svårt att förklara. Ordet familj kan betyda 

att man endast tänker på kärnfamiljen; mamma, pappa och barn. Men begreppet familj i 

dagens samhälle är så mycket mer än så. Enligt Ingrid Höjer (2001) finns det många olika 

familjeformer såsom ensamstående föräldrar med barn, adoptivfamiljen och styvfamiljer. 

Detta medverkar till att det inte längre går att tänka på begreppet familj utifrån kärnfamiljen 

utan också utifrån den moderna familjen och att det inte längre finns en bestämd fastställd

familjestruktur. Vi anser att kärnfamiljen finns kvar i dagens samhälle men inte är den 

ultimata familjeformen som den var en gång i tiden. 

Familjen innehåller så mycket mer än enbart familjeformen, den handlar t.ex. om försörjning. 

Före 1960-talet var kvinnan oftast hemma för att ta hand om hemmet och barnen, medan 

mannen skötte ekonomin och arbetade. I dagens samhälle är hemmafruarna näst intill 

försvunna eftersom vi i dagens samhälle har tvåförsörjarfamiljer, vilket betyder att både 

mannen och kvinnan står för familjens ekonomi och försörjer familjen via lönearbete. Båda 
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står oftast också för omsorgen av hemmet och barnen, enligt Margareta Bäck-Wiklund & 

Birgitta Bergsten (1997).

Vi tar upp begreppet familj som något som är komplicerat för en del människor att få. Paret är 

förstås en egen familj med hushåll och försörjning, men de kan ha en önskan om att utvidga 

sin familj. De par som inte kan få egna barn, kan därför börja fundera på att adoptera ett barn. 

Föräldraskap

Föräldraskapet är ett omdiskuterat begrepp som är svårt att definiera. Vad det innebär att vara 

förälder är något som är komplicerat att förklara, enligt Frank Lindblad (2004). Detta pga. att 

föräldraskapet kan vara väldigt individuellt för olika människor och ser inte heller ut på 

samma sätt i alla kulturer.

Ändå skulle de flesta människor tycka att det är relativt lätt att säga vad en förälder är, det är 

en mamma och/eller en pappa, någon som har barn helt enkelt. Det blir mer komplicerat när 

man ska värdera, klargöra eller ifrågasätta föräldraskapet. Vi anser ändå att en förälder kan 

vara genetisk, biologisk, rättslig och/eller social. 

Margareta Brodén (2004) skriver att det genetiska föräldraskapets grund är barnets tillkomst 

genom personens bidrag med spermier eller ägg. En kvinna kan också definieras som 

biologisk moder utan att vara barnets genetiska mamma. Detta är fallet om ett donerat ägg har 

varit inplacerat i kvinnans livmoder och hon föder barnet. Beteckningen rättslig förälder

används på den person som legalt är moder eller fader, d.v.s. den rättsliga konstruktionen av 

föräldraskap, enligt Ewerlöf, Sverne & Singer (2004). Sociala föräldrar är de som tar hand 

om eller avser att ta hand om barnets vård och uppfostran, enligt Bäck- Wiklund & Bergsten 

(1997). I våra ögon är adoptivföräldrar både rättsliga och sociala föräldrar. 

3. Historik

Adoption har funnits i alla tider. Enligt sägnen var Moses adopterad. 

Adoption har hanterats på olika sätt och anledningarna till detta har skiftat enligt Landerholm 

(2003). Det finns kulturer där adoption mellan släktingar har varit en naturlig del av 
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samhällsordningen. På Hawaii har det funnit en lång tradition att ge ett barn till en nära 

släkting eller vän för att stärka de känslomässiga banden dem emellan. Vi här i västvärlden 

har däremot i allmänhet knappast adopterat bort barn som en gåva från den biologiska 

modern. Hon har för det mesta lämnat bort barnet utan att veta vart det hamnar. Många gånger 

är det vanligt att den biologiska modern lämnat bort barnet därför hon inte har kunnat försörja 

sig och barnet som ensamstående. 

I Sverige i slutet av 1800-talet började rykten gå att barn som hade tagits om hand av 

samhället for illa genom att säljas som arbetskraft. Därför tillsattes det en statlig kommitté för 

att ta reda på om detta var sanning och ryktet bekräftades. Utredningen som kommittén gjorde 

medgav till ett omfattande lagstiftningsarbete och Sverige fick 1917 därmed sin första 

adoptionslag. Denna lag ansågs vara en ”svag” lag, vilket innebär att barnet inte hade några 

juridiska band till adoptionsföräldrarna. Det var de biologiska föräldrarna som hade det 

juridiska försörjningsansvaret och adoptivföräldrarna kunde när som helst lämna bort barnet 

om de så önskade enligt MIA (2005a). Enligt Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) fanns det 

ingen möjlighet innan 1917 att genom adoption uppta någon annans barn som sitt eget. Det 

som förekom innan 1917 var fosterföräldraskap som inte hade några familjerättsliga grunder. 

1944 gjordes en förändring i lagen och grundtanken för barnets bästa försvann. 

Adoptivföräldrars rätt att häva adoptionen blev större, om saker och ting inte utfallit så som 

de önskade, hävdar Landerholm (2003). Orsaker till att häva adoptionen kunde vara att barnet 

hade ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller led av en svår sjukdom, vilket kunde leda till att 

adoptivföräldrarna kunde gå med ekonomiska förluster. 1958 kom en ny lag som gjorde 

adoptioner ”starka” d.v.s. att de juridiska banden mellan barnet och den biologiska släkten 

bröts och det juridiska ansvaret för barnet tillkom istället adoptivföräldrarna, lagen medgav 

också till att adoptionen inte kunde återkallas, hävdar Ewerlöf, Sverne & Singer (2004). 

De två former av adoption som finns är nationell adoption och internationell adoption. Vid 

nationell adoption adopteras barnet i samma land som det fötts i och vid internationell 

adoption adopteras barnet till ett annat land än ursprungslandet. I dagens Sverige är 

internationell adoption den vanligaste formen, enligt Lindblad (2004). De nationella 

adoptionerna minskade i Sverige på 1960- talet, detta pga. bättre sociala villkor och tillgången 

på preventivmedel samt en mer liberal abortlagstiftning. De ekonomiska förhållandena i 
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samhället blev också bättre vilket gjorde att många ensamstående mödrar kunde behålla sina

barn istället för att adoptera bort dem som tidigare. Det var heller inte längre lika skamligt att 

vara ensamstående och ogift moder. 

Uppkomsten av internationella adoptioner började enligt Lindblad (2004) att ta fart efter 

andra världskriget. Under denna tid i Europa fanns det flera tusen barn som hade blivit 

föräldralösa. Under 1960-talet ökade internationella adoptioner enligt Ewerlöf, Sverne & 

Singer (2004). Då handlade det främst om adoption av barn som svenskar kommit i kontakt 

med vid arbete eller resor utomlands. Det var både enskilda och makar som såg hur dåligt en 

del barn mådde på de olika barnhem som de besökte. Och de ansökte själva i landet om att få 

adoptera barnen. 

I och med att internationella adoptioner ökade i mitten av 1960-talet förde detta med sig att 

allmänheten började ställa frågor angående vad som gällde vid adoption av utländska barn. 

1964 tillsattes därför en offentlig utredning för att bland annat behandla möjligheterna för 

svenska familjer att adoptera barn från olika länder. Ewerlöf, Sverne & Singer (2004) skriver 

att i början av 1970-talet hade socialstyrelsen fått mycket arbete med internationella 

adoptioner och behovet av service till myndigheter och allmänheten ökade och en rådgivande 

nämnd för internationella adoptionsfrågor inom socialstyrelsen tillsattes. 1974 blev nämnden 

permanent och 1981 blev nämnden en egen myndighet med namnet Statens nämnd för 

internationella adoptionsfrågor NIA. 1 januari år 2005 bytte nämnden namnet till MIA, 

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor skriver MIA (2005a).

4. Problemformulering

Utifrån den litteratur vi läst vad som rör adoption, började vi snart inse att adoptionsprocessen 

var något som verkade vara väldigt påfrestande för de sökande, då de får gå igenom en 

omfattande process för att få ett medgivande att adoptera. Samhället ställer höga krav på de 

blivande föräldrarna för att bli godkända som adoptivföräldrar. Vår nyfikenhet växte därför 

fram för att ta reda på vad som gör att dessa människor väljer detta alternativ för att bli 

föräldrar, genom att adoptera. 
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I de vetenskapliga skrifter som vi läst och i den tidigare forskningen som gjorts kring 

adoption, så är det till stor del den adopterades erfarenheter av adoptionen som lyfts fram. 

Vi anser att det ligger en stark betoning på de olika problem som kan uppkomma vid 

adoption, vilket både forskning som Marianne Cederblad, professor i barn- och ungdoms 

psykiatri har beskrivit i SoU rapporten (2003: 49) och som Frank Lindblad, barn- och 

ungdomspsykiatriker skriver i en artikel i Dagens Nyheter (6.3.2002), att internationellt 

adopterade barn bland annat löper högre risk att begå självmord, att utveckla psykisk sjukdom 

och hamna i kriminalitet än hos svenskfödda. Då vi tror att det är lätt att påverkas av 

forskningens och medias negativa uppfattning av vad adoption kan föra med sig för olika 

problem för den adopterade och dennes familj, vill vi skapa oss en egen bild från några som 

har upplevt adoptionen ”inifrån”. Då det heller inte finns så mycket forskat inom socialt 

arbete om adoptivföräldrars upplevelse av adoptionen anser vi att det är av stort intresse att 

titta närmare på detta. Vi har därför valt att studera adoptivföräldrars syn på 

adoptionsprocessen och på hur det kan vara att vara adoptivförälder. Utifrån adoptivföräldrars 

egna berättelser och erfarenheter vill vi få en större kunskap om hur det är att adoptera. 

4.1. Syfte

Syftet med uppsatsen är att vi vill få kunskap om adoptivföräldrars erfarenheter av att 

adoptera och hur det kan vara att vara förälder till internationellt adopterade barn. 

4.2. Forskningsfrågor

Då det är en omfattande process att gå igenom för att bli godkänd som adoptivförälder ställer 

vi oss frågan:   

1. Hur beskriver adoptivföräldrarna valet att adoptera internationellt? 

Vi vill få reda på hur adoptivföräldrarna beskriver sin adoptionsprocess, och ställer frågan: 

2. Hur beskriver adoptivföräldrarna adoptionsprocessen från det att de bestämde sig för att 

adoptera och till barnets ankomst? 

Då vi anser att adoptionsprocessen inte är klar i och med att barnet kommer till Sverige, vill vi 

därför också ta reda på hur adoptivföräldrarna ser på sitt föräldraskap och ställer frågan: 

3. Hur beskriver adoptivföräldrarna sin föräldraroll? 
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5. Metod

5.1. Litteraturgenomgång

Då vi bestämt oss för att genomföra vår undersökning med att göra intervjuer, ansåg vi att vi 

behövde få mer kunskap i vårt ämne; adoption. Vilket också Steinar Kvale (1997) skriver är 

viktigt; för att genomföra bra intervjuer krävs en god sakkunskap både vad det gäller ämnet 

som ska studeras och vad det gäller de mänskliga samspelen vid intervjutillfällena.

Då ingen av oss var speciellt inlästa på ämnet bestämde vi oss därför att börja med att göra en 

litteraturstudie som innefattade böcker och lagstiftning som berörde ämnet adoption. Vi sökte 

relevant litteratur och tidigare forskning på databasen LIBRIS. Vi tog också kontakt med 

Adoptionscentrum som hjälpte oss att ge tips på relevant litteratur. 

Då det inte har gjorts så mycket tidigare vetenskaplig forskning utifrån adoptivföräldrarnas 

perspektiv, så beslutade vi oss därför att endast redogöra i stora drag vad vi fått fram från de 

studierna vi läst. Vi beslutade sedan att ta upp mer detaljerat vad som skrivits om vad 

adoptivföräldrar anser hur det har varit att adoptera internationellt i den övriga litteratur som 

vi läst. Detta redovisar vi i avsnittet litteraturgenomgång. Under avsnittet litteraturgenomgång 

redovisar vi också två andra delar som vi tycker har relevans för att kunna förstå 

adoptivföräldrars val att adoptera, nämligen betydelsen för människor att bilda familj och hur 

det biologiska föräldraskapet ser ut. Tanken med kapitlet litteraturgenomgång är att vi ville 

jämföra det som tidigare har skrivits till det vi har kommit fram till under intervjuerna, för att 

se om det stämmer överens eller inte. 

5.2. Kvalitativa intervjuer

Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer. Och vi har valt att göra halvstrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att få ta del av informanternas erfarenheter av adoption, i avsikt att 

tolka deras meningar. Genom intervjuformen finns det möjligheter att förändra frågorna när 

det gäller form och ordningsföljd, för att kunna följa upp svaren som man får från 

informanterna, enligt Kvale (1997). Syftet med en kvalitativ studie är att beskriva och förstå 

de centrala teman som informanten upplevt och beskriver för oss, vilket Idar Magne Holme & 

Bernt Krohn Solvang (1997) skriver. I vår uppsats låter vi våra informanter beskriva sina 

erfarenheter av hur det kan vara att adoptera barn från ett annat land och hur det kan vara att 



14

vara adoptivförälder. Valet av att använda oss av den kvalitativa metoden genom intervjuer 

gjorde vi därför att vi hoppades komma nära inpå informanterna. Att låta dem beskriva med 

egna ord och ge oss utförligare svar om hur det kan vara att vara adoptivföräldrar. Därför 

tyckte vi att intervjuer var mer passande istället för att göra en enkätundersökning. 

5.3. Urval

Vi valde att använda oss av ett respondent urval, vilket innebär att de informanter man 

intervjuar har erfarenhet av i det ämne som ska studeras, i vårt fall adoption. Detta val gjorde 

vi då vi trodde att våra informanter kunde ge oss svar på de frågor vi ville få svar på. Vi 

bestämde oss för att ta kontakta med adoptivföräldrar som vi kunde tänka oss skulle vara 

intresserade att ställa upp på en intervju. Vi valde att utföra intervjuerna i två olika 

kommuner, våra respektive hemkommuner. De kriterier vi hade var att vi ville att 

informanterna var adoptivföräldrar till internationellt adopterade barn, som nu är i vuxen 

ålder. Detta val grundar vi på att vi ville se hela adoptionsprocessen, från det att föräldrarna 

bestämde sig för att adoptera till det att barnet växt upp. Vi ville också få en helhetsbild på 

deras föräldraskap på längre sikt. Vi är dock medvetna om att lagen och många krav har 

ändrats sedan samtliga informanter gjort sina adoptioner. Men vi anser ändå att vi kunde 

använda oss av dessa informanter då vi ville få en så omfattande bild av föräldrarnas 

adoptionsprocess som möjligt. Då vi anser att adoptionsprocessen fortsätter även efter att 

barnet kommit till Sverige ville vi också få en helhet av informanternas utveckling av sin 

föräldraroll, vilket vi anser att vi också fick.  

Våra informanter består dels av adoptivföräldrar som finns i vår bekantskapskrets och dels av 

personer som vi kände till var adoptivföräldrar men som vi inte haft någon kontakt med 

tidigare. Vi är väldigt medvetna om att det både kan vara till för- och nackdel att ha använt 

oss av informanter som vi känner väl. Fördelen kan vara att de informanter som vi känner kan 

prata mer öppet än de som vi inte haft någon kontakt med tidigare. Men det kan lika gärna 

vara tvärt om; att de informanter vi känner inte ville utlämna sig och sitt privatliv. Och det 

kan vara lättare för de personer som vi inte kände och inte kommer att träffa igen att dela med 

sig av sitt innersta. Därför är det svårt att bedöma hur stor betydelse det har haft i vårt resultat 

och huruvida väl vi känner våra informanter eller inte. Vi tror att det är väldigt personlig och 
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individuellt hur mycket man vill dela med sig av sitt privatliv. Och därför tycker vi inte att det 

har varit något negativt för vårt resultat i vår uppsats.

5.4. Genomförandet 

Vi valde att göra intervjuer med åtta adoptivföräldrar, varav fyra kvinnor och fyra män. 

Informanterna kom ifrån sex olika familjer, varav två var par. Sju intervjuer utfördes 

individuellt och en intervju gjordes med mannen och kvinnan tillsammans på begäran av 

paret. Eftersom vi tyckte det var en rimlig önskan respekterade vi detta. Vi valde att göra 

enskilda intervjuer av två anledningar, först och främst för att vi ville få en så individuell bild 

som möjligt av adoptionsföräldrarnas erfarenheter. Vi tycker detta var viktigt då vi också ville 

jämföra deras svar genom ett genusperspektiv i vår analys. Den andra anledningen till att vi 

ville göra enskilda intervjuer var att vi inte ville att våra informanter skulle känna ett 

underläge gentemot oss som intervjuare, vilket de kunnat göra om vi båda hade varit med vid 

intervjutillfällena. Detta menar Kvale (1997) är viktigt för att få intervjupersonerna att känna 

sig bekväma vid intervjutillfället, vilket vi tycker uppnåddes vid samtliga intervjuer. 

Då vi bestämt oss för vilka informanter vi ville använda oss av tog vi kontakt med dem per 

telefon och frågade om de var intresserade av att ställa upp på en intervju. Alla informanter 

svarade ja vid första förfrågningen. Därefter skrev vi ett informationsbrev (se bilaga 1) om 

intervjun och där informanterna kunde läsa om vad uppsatsen skulle innehålla och vad syftet 

skulle vara. I brevet skickade vi också med en intervjuöversikt (se bilaga 2) där informanterna 

kunde läsa vilka punkter vi skulle beröra under intervjun och de hade då också chansen att 

förbereda sig. Därefter tog de kontakt med oss och vi bestämde när vi skulle ses. Intervjuerna 

genomfördes under ca en vecka. Fem av intervjuerna utfördes i informanternas hem och två 

genomfördes i en av intervjuarens hem. Samtliga intervjuer spelades in på band efter 

informanternas godkännande. 

Under intervjutillfället utgick vi ifrån vår intervjuguide (se bilaga 3). Guiden användes dock 

som ett stöd då vi ville försöka få informanterna att prata så fritt som de bara kunde. De hade 

möjligheten att själva kunna styra intervjun och berätta om sina egna erfarenheter på sitt sätt.  

Därför ställdes inte alla frågor exakt som de står i intervjuguiden, men de fem punkter som 

finns med på intervjuöversikten (se bilaga 2) betades av under alla intervjuer. Kvale (1997) 
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skriver att det är viktigt att inte bli låst av den information och den förkunskap som man har 

innan man går ut och gör intervjuerna, därför försökte vi så gott det gick att vara lyhörda för 

vad informanterna sa och försökte därefter följa upp med eventuella följdfrågor. Detta gjorde 

att vi kunde få nya infallsvinklar och få ny information som vi kanske inte tidigare hade tänkt 

på, vilket var väldigt positivt. Att använda sig av en intervjuguide upplevde vi som ett väl 

fungerat stöd, men som vi i efterhand tycker att vi gjorde guiden lite väl utarbetad, då våra 

informanter pratade mycket fritt utifrån sig själva, vilket också var vår önskan att de skulle 

göra. 

5.5. Databearbetning

Då vi slutfört intervjuerna så skrevs samtliga bandupptagningar av intervjuerna ut ordagrant i 

löpande text. Vi utlämnade sådant som vi ansåg inte var relevant, såsom pauser, skratt och 

suckar och andra uttrycksformer som inte hade någon betydelse för vår studie. Detta var ett 

mycket tidkrävande arbete men som enligt Kvale (1997) beskriver skulle underlätta då man 

gick igenom analysarbetet, vilket också visade sig stämma. Vårt syfte var att försöka förstå 

innebörden av deras erfarenheter och det anser vi att vi kunde fånga upp genom att vi skrev ut 

intervjuerna i löpande text. Utifrån våra forskningsfrågor utarbetade vi sedan tre olika 

temaområden för att vi lättare skulle kunna strukturera upp vår datainsamling och göra vår 

analys. De tre temaområden som vi använt oss av är: valet av adoption, adoptionsprocessen 

och utvecklandet av föräldraskapet. 

5.6. Analysmetod

Analysen genomfördes genom att vi delade upp materialet i de olika huvudkategorier redan då 

vi skrev intervjufrågorna. Vi tog sedan ut de intervjucitat som vi ansåg besvarade vårt syfte 

och våra frågeställningar. Vårt empiriska material blev väldigt omfattande så vi var därför 

tvungna att sålla bort information som var intressant men som inte lyfte fram vårt syfte och 

våra frågeställningar, detta kallas enligt Kvale (1997) för meningskoncentrering. Det som vi 

sedan tyckte uppnådde vårt syfte och besvarade våra frågeställningar fördes över till att 

analyseras med genusperspektivet, tidigare forskning och det vi fått fram i litteraturstudien, 

för att kunna se vad som stämde och skiljdes åt utifrån den litteratur som tidigare skrivits. Det 

kan anses som att vi själva kunde styra vad vi ville komma fram till genom vårt utförande av 

valen av citaten, men vi anser själva att vi har varit opartiska i frågan och tagit del av allt vad 
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våra informanter beskrivit utifrån sina erfarenheter. Vi har utifrån deras berättelser försökt att 

tolka meningarna som informanterna har beskrivit, utifrån de centrala teman vi satt ut och 

som berör de tre frågeställningar vi haft. Vi har därför medvetet försökt att ta med 

informanternas beskrivningar av specifika situationer och handlingar, inte efter deras 

allmänna åsikter. Detta har vi gjort för att hålla oss till vårt syfte med studien och för att 

besvara våra frågeställningar. 

5.7. Etiska överväganden

Vad det gäller etiska överväganden var det viktigt för oss att vi fick ett informerat samtycke, 

d.v.s. att informanterna fick information om studien och själv fick välja om de ville delta i 

intervjustudien eller inte. Informanterna fick också information om vilka som kommer att ta 

del av materialet. Våra informanter fick information både genom de informationsbrev som vi 

skickades (se bilaga 1) och muntligt under intervjutillfället.  Informanterna som valde att delta 

i studien fick även information om att de kommer att bli anonyma i studien. Utav integritets-

och anonymitetsskäl ska informanterna inte känna att han/hon kan hamna i en utsatt situation 

skriver Holme & Solvang (1997). Vi var därför väldigt noga med att meddela att vi i 

möjligaste mån skulle göra allt för att andra som läser uppsatsen inte skulle kunna känna igen 

personerna som deltagit i intervjustudien. Vi har haft dessa etiska övervägande i åtanke då vi 

genomfört vår datainsamling och skrivit ut vårt resultat, för att inte utsätta våra informanter 

eller deras barn någon skada. För att våra informanter skulle kunna vara så anonyma som 

möjlig har vi därför valt att inte nämna dem vid yrkesbenämning, eller varifrån de kommer, då 

vi inte tycker det har någon relevans för vårt syfte med studien. 

6. Tidigare forskning

Som vi skrivit tidigare finns det relativt lite forskning eller litteratur som berör 

föräldraperspektivet kring adoption, adoptionsprocessen eller hur de utvecklat sin föräldraroll.  

Föräldraperspektivet hamnar oftast utanför alla teorier och all forskning som hittills har gjorts. 

Den tidigare forskning som vi tagit del av har i stor utsträckning handlat om adoptivbarn och 

hur det gått i framtiden för dem. Men eftersom vi har valt att studera föräldraperspektivet så 

har vi därför valt att beskriva den tidigare forskning som gjorts i stora drag och vi kommer att 

utgå från de tre områden som vi berört i våra frågeställningar, nämligen; valet till adoption, 
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hur adoptivföräldrarna beskriver adoptionsprocessen och synen på föräldraskapet. 

Adoptivföräldraskapet och adoptivföräldrars erfarenheter av adoption kommer vi att beskriva 

närmare under litteraturgenomgången.  

Vi har studerat två vetenskapliga studier, en rapport och en avhandling som tar upp 

adoptivföräldraskapet. Katarina von Greiff (2004) fil. doktor och lektor vid socialhögskolan 

vid Stockholms universitet, har gjort en studie som omfattade 21 adoptivföräldrar. Studien 

handlar om hur adoptivföräldrar upplever sin föräldraroll och hur de uppfattar samhällets 

olika insatser och åtgärder för deras barn under barnets uppväxt. Även Gunilla Halldén (1981) 

dåvarande doktorand inom pedagogiska institutionen på Stockholms universitet, beskriver i 

sin avhandling föräldrarnas reaktion på mötet med barnet, deras förhållningssätt till barnet och 

deras upplevelser av att vara föräldrar till ett adoptivbarn. 

6.1. Valet till adoption

Det finns många orsaker till varför människor väljer att adoptera ett barn. Det vanligaste 

skälet till adoption enligt Halldén (1981) är ofrivillig barnlöshet efter misslyckade 

behandlingar, såsom inseminationen, mikroinjektioner och spermieprover, och kvinnans och 

mannens längtan efter ett barn är väldigt stark. Enligt Halldén är barnlösheten någonting som 

griper sig in djupt i dessa människors liv. Det berör deras könsroll, rollen som medlem i en 

familj och också deras existentiella plan, genom att de inte kan föda och ta hand om en ny 

människa och bygga på den nya generationen på ett biologiskt sätt. Halldén skriver att genom 

att skaffa ett barn så befästs relationen mellan kvinnan och mannen. Halldén skriver också att 

skaffa barn kan vara ett sätt att ge relationen en överlevnadsmöjlighet i generationer framöver 

genom att tillåta att det kommer in nytt liv och nya möjligheter i relationen. Barnlösa 

människor kan inte befästa sin relation på det här sättet på egen väg och de kan då välja att ta 

emot ett barn som fötts av andra föräldrar. 

6.2. Upplevelser av utredningen

Hur adoptivföräldrarna har upplevt adoptionsprocessen är väldigt varierande.

Samtliga är överens om att det bör ske någon form av kontroll av vilka som ska få bli 

adoptivföräldrar. Halldén (1981) skriver däremot att det inte är många i hennes studie som 

anser att relationen till socialsekreteraren som utförde utredningen har varit stödjande och 
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positivt inriktad. De tycker oftast, enligt Halldén att socialsekreteraren bara gjorde det hon var 

tvungen att göra men att hon inte hade så mycket tid över för dem om de ville ställa 

eventuella frågor. Halldén menar att en del sökande kan vara direkt negativa till den 

inblandning som en utredare innebär. I von Greiffs (2004) studie däremot framkommer det att 

några tyckte att det var ologiskt att någon annan människa ska avgöra om man kommer att bli 

en bra förälder eller inte. Dock ansåg alla intervjupersonerna i von Greiffs studie i efterhand 

att hemutredningen var positiv och många tyckte att handläggaren var professionell i sitt 

yrkesutövande. 

6.3. Synen på föräldraskapet 

Skillnaden mellan det biologiska föräldraskapet och adoptivföräldraskapet är enligt von 

Greiffs (2004) intervjupersoner att adoptivföräldrarna måste förbereda sin föräldraroll på ett 

annat sätt än vid ett biologiskt föräldraskap. Adoptivföräldrars förberedelse för att få barn sker 

på ett annorlunda sätt än för biologiska föräldrar, då modern bär barnet i nio månader. En 

annan skillnad är också att genom att adoptivföräldrar bli utredda av en socialsekreterare och 

genomgår en hemutredning för att få ett ”lämplighetsintyg” för att få adoptera, ställs det mer 

krav på adoptivföräldrar än på biologiska föräldrar. Blivande adoptivföräldrar måste genomgå 

en föräldrautbildning, där de tillsammans med andra blivande adoptivföräldrar samtalar om 

eventuella framtida problem som kan uppstå under barnets uppväxttid och för att få en ökad 

kunskap om barns behov. Även biologiska föräldrar går igenom föräldrakurser innan barnet 

föds men det sker inte alls på samma sätt då adoptivföräldrar utbildar sig för att få barn. 

Biologiska föräldrar förväntas ta problemen vartefter de dyker upp skriver von Greiff (2004). 

7. Teoretiskt perspektiv

Vi har valt att använda oss av genusperspektiv som teoretisk utgångspunkt då vi vill kunna 

koppla manligt och kvinnligt till vår empiriska studie för att se vad som skiljer sig åt i 

adoptivföräldraskapet.

7.1. Genusperspektivet

Att kvinnor och män är olika är bara att konstatera. Vi föds alla med en unik uppsättning av 

mänskliga egenskaper från det att ett spädbarn föds kommer det att uppfostras utifrån det kön 
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som det bär. Detta kommer senare att påverka hur barnet blir som vuxen och hur han eller hon 

kommer att utveckla sitt eventuella föräldraskap i framtiden, enligt Robert- William Connell 

(2002).  Det finns egentligen redan i ett tidigt stadium förväntningar på hur barnet själv 

kommer att bli i vuxen ålder. Genom genusmönstren som finns för kvinnor och män, så som 

t.ex. att män förväntas bli starka och tuffa, mer krävande, aggressiva och energiska än kvinnor 

som istället förväntas vara mer passiva och medgörligare än män. Männen lär sig att 

konkurrera på arbetsmarknaden för att kunna försörja sig, medan kvinnorna lär sig ta hand om 

hemmet och vara duktiga på relationer. Detta lär de sig genom de normer som de i en tidig 

ålder socialiseras in i med hjälp av sina föräldrar och skolan, med hjälp av belöningar och 

negativitet lär de sig det rätta genusrelaterade beteendet och utvecklar därför det karaktärsdrag 

som samhället anser är lämpligt för kvinnor och män. Dessa normer förs sedan vidare enligt 

Connell till nästa generation genom att männen och kvinnorna blir föräldrar och utsätter 

därefter sina barn för negativitet om de inte skulle följa samhällets normer om vad som är 

”flickigt och pojkigt”.

Bäck- Wiklund & Bergsten (1997) beskriver skillnaderna mellan det manliga och kvinnliga 

föräldraskapet. Kvinnorna ser föräldraskapet som nära kopplat till dem själva som personer, 

medan männen ser föräldraskapet som något som har drabbat dem eller någonting som bara 

blev. Det finns män som är minst lika aktivt och personligt engagerad i föräldraskapet som 

kvinnor. Men männen har enligt Bäck- Wiklund & Bergsten en tendens att se föräldraskapet 

som något naturligt, något som mer eller mindre löser sig självt. Detta kan leda till en mer 

avvikande eller passiv fostransstrategi och de ingriper bara när de anser att det behövs medan 

kvinnor betonar det egna ansvaret och hennes betydelse är viktigt för att vara med och skapa 

barnets framtid skriver Bäck- Wiklund & Bergsten. Kvinnor ser också föräldraskapet som 

någonting väldigt viktigt och svårt, en utmaning som dom samtidigt är mycket 

förhoppningsfulla inför. Kvinnor vill att barnen ska ha en inre trygghet, att de ska bli 

harmoniska och trygga i sig själva, medan männen vill att barnen ska ha en yttre trygghet, att 

de ska utveckla kunskaper som är användbara i offentligheten. Männen vill också att de inte 

bara ska lära sig att ta ansvar utan också prestera bra i skolan och i den sociala samvaron. 

Självkontroll framstår också som viktigare för männen än för kvinnorna, som oftare pekar på 

vikten av att barnen inte ska tillrättavisas och att barnet ska få leva ut sina känslor. 
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8. Adoptionsprocessen

För att visa våra läsare vilken omfattande process de blivande adoptivföräldrarna går igenom 

beskriver vi därför hur adoptionsprocessen går till och vilka vägar som finns att gå. Vi tar 

också upp hur adoption regleras genom lagstiftningen. 

De sökande skickar en ansökan till socialnämnden i hemkommunen. Därefter ska de delta i en 

föräldrautbildning, vilket hemkommunen är skyldig att bistå med eftersom det är obligatoriskt 

för samtliga sökande som önskar att adoptera ett barn att genomgå utbildningen, innan ett 

beslut om medgivande från socialnämnden till adoptionen kan tas. Innan föräldrautbildningen 

blev obligatoriskt fanns det frivilliga föräldrautbildningar för blivande adoptivföräldrar att gå 

på men det var inte alls lika vanligt, då det endast var vissa kommuner och 

adoptionsorganisationer i landet som erbjöd föräldrautbildningar till dem som ville delta 

skriver SoU (2003: 49). 

När föräldrautbildningen är genomförd ska de sökande genomgå en hemutredning. Väntetiden 

inför detta kan variera vid olika tidpunkter och mellan olika kommuner, skriver SoU

(2 003:49). Vad utredningen bör innehålla beskrivs i Haagkonventionen artikel 15.1. 

Utredningen ska bland annat utförligt presentera de sökandes uppväxt, utbildning, arbete, 

relationen till de sökandes föräldrar, övrig släkt, barn som ev. redan finns i familjen, 

inställning till religion och livsåskådningsfrågor mm. Socialnämnden begär även in polis- och 

socialregisterutdrag. Denna information är viktig då barnets representanter i ursprungslandet 

vill veta hur de blivande föräldrarna ser på sig själva och livet, hur ofta de umgås med övrig 

släkt. MIA (2005b) skriver att motiven till adoption, förväntningarna på barnet, föräldrarollen, 

inställningen till barnets ursprungsland och bilden på den biologiska familjen, är viktiga 

frågor för de sökande att besvara. Den utredande socialsekreterarens uppgift är att göra ett 

underlag till socialnämnden som ska komma fram till ett beslut om medgivande till adoption 

eller inte. Underlaget ska också fungera som en presentation av de sökande för barnets 

företrädare i ursprungslandet.

MIA (2005a) skriver att utredaren bör känna till att människor påverkas av sina personliga 

föreställningar, erfarenheter och värderingar. Det är därför viktigt att utredaren ha klart över 
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sina egna inställningar vad det gäller barn. Detta kan ha betydelse för hur själva 

utredningsarbetet och samarbetet med de sökande blir.  Vid hemutredningen kan olika 

metoder användas men det är viktigast att utredaren väljer den metod som han/hon känner sig 

mest bekväm med och har utbildning i, enigt MIA (2005a). Att använda en bra 

samtalsmetodik kan bidra till att en god kontakt med de sökande skapas, samtidigt som 

utredaren ska förmedla kunskap till sina klienter som ska stimulera den egna bearbetningen av 

de olika problemställningar som de sökande har under utredningens gång. 

När de sökande har genomgått hemutredningen och fått ett beslut om medgivande kan 

ansökan till utlandet påbörjas, enligt MIA (2005b). Ansökan till utlandet förmedlas av MIA, 

genom denna organisations förmedlingar. För närvarande finns det sex organisationer som har 

tillåtelse att förmedla barn, där Adoptionscentrum är den största skriver Ebba Sverne-Arvill & 

Agnetha Svensson (2003). Val av vilken organisation som ska användas bestämmer de 

sökande själva och är beroende på vilket land de sökande vill adoptera ifrån. Då 

myndigheterna i barnets ursprungsland tar emot ansökan från de sökande i Sverige, 

organiserar de sin adoptionsverksamhet utifrån de lagarna som styr i respektive land. 

Handläggningstiden i barnets ursprungsland kan därför variera kraftigt, enligt MIA (2005b). 

MIA (2005a) skriver också att om det finns särskilda skäl så kan adoptionen ske utan någon 

förmedling av en adoptionsorganisation. I så fall får MIA pröva om tillvägagångssättet till 

adoptionen är godtagbart innan barnet lämnar ursprungslandet. Om MIA anser att förfarandet 

är godtagbart får de sökande själva genomföra adoptionen. 

När de sökande har föreslagits föräldraskap till ett barn förmedlar adoptionsorganisationen 

beskedet om barnet till dem. De sökande ska med beskedet få uppgifter om barnets namn, kön 

och ålder. De ska också få handlingar som läkarrapporter, foton och i vissa fall en rapport om 

barnets sociala bakgrund. De sökande ska sedan överlämna kopior av dessa handlingar till 

socialnämnden. Om de sökande anses lämpliga att bli föräldrar till barnet kommer 

socialtjänsten att ge ett samtycke till adoption, enligt MIA (2005b).

När sedan de sökande fått medgivande att adoptera av socialnämnden så kommer de också att 

få besked från adoptionsorganisationen när de kan resa och hämta barnet. Resan till barnet är 

oftast oförutsägbar. Allt från en vecka till upp mot mer än två månader beroende på vilket 
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land, skriver MIA (2005b). Då barnet har anlänt till Sverige ska adoptivföräldrarna anmäla 

detta till socialnämnden i sin kommun, enligt Sverne -Arvill & Svensson (2003).

Innan barnet anländer till Sverige måste de sökande ansöka om uppehållstillstånd för barnet. 

Detta görs genom att de sökande skickar intyget från adoptionsorganisationen tillsammans 

med övriga ansökningshandlingar till migrationsverket. Därefter fattar migrationsverket ett 

beslut och skickar uppehållstillståndet för adoptivbarnet till den Svenska ambassaden i barnets 

hemland och till de sökande. Barn under tolv år som adopteras av en svensk medborgare blir 

automatiskt medborgare vid adoptionsbeslutet i tingsrätten, enligt MIA (2005b). Ansökan om 

godkännande av adoptionsbeslutet måste göras så fort som möjligt till MIA eller tingsrätten. 

Inom en vecka efter att barnet har anlänt ska adoptivföräldrarna anmäla detta till skatteverket 

för folkbokföring, för att barnbidraget ska kunna betalas ut. 

Sverne- Arvil & Svensson (2003) skriver att då barnet har vistats i sitt nya hem i sex månader, 

bör en uppföljningsrapport skrivas. Denna rapport ska utföras av en socialsekreterare och är, 

enligt MIA (2005a) avsedd för att barnets företrädare i ursprungslandet ska få en klar och 

tydlig bild av barnets utveckling och anpassning i sitt nya hemland. MIA (2005b) beskriver att 

adoptivföräldrarna ibland förbinder sig till att skriva flera rapporter till kontakten i 

ursprungslandet ibland under barnets hela uppväxt. Detta ska dock ha bestämts före 

adoptionen och adoptivfamiljen ska ha kommit överens med socialnämnden om detta, då en 

socialsekreterare kan vara behjälplig om det skulle behövas. Rapporterna lämnas då in med 

olika tidsintervall, beroende på vad som är överenskommet.

  

8.1. Lagar som reglerar adoption 

I Sverige regleras adoptionsförfarandet genom lagar. Vi kommer att ta upp några paragrafer 

som styr vid internationell adoption. Vi kommer endast att beröra aktuell lagstiftning. Vi 

upptäckte att den lagen som fanns då våra informanter adopterade är relativt lik den som finns 

idag, med ändringar att det har blivit mer lagar som tillkommit och krav som ska uppfyllas. 

Då det blir för mycket att ta med den lagstiftningen som fanns förr anser vi det mer relevant 

att se vad dagens lagstiftning säger. 
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Föräldrabalken (FB)

I föräldrabalkens (1949:381) fjärde kapitel regleras adoption. Där står bland annat vem som 

har rätta att adoptera internationellt. Lagen ställer krav på de blivande adoptivföräldrarna och 

också på rätten när det gäller adoption. 

Enligt 4 kap 1 § får den som fyllt tjugofem år rätt att adoptera. Någon övre åldersgräns finns 

inte angiven i lagen men MIA (2005) rekommenderar dock att det är av betydelse för barnet 

att åldersskillnaden mellan föräldrar och barn inte är alltför stor. 

I 4 kap 3 § står det att makar endast får adoptera tillsammans. Genom en ändring i lagen om 

registrerat partnerskap (1994:1117) har registrerade partners samma rätt som makar att 

adoptera f r o m. 1 februari, 2003. Enligt MIA (2005) får även ensamstående adoptera. 

Sammanboende kan dock inte adoptera gemensamt. 

I 4 kap 6 § FB står det att rätten ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Det är 

då domstolens uppgift att göra denna bedömning. Tillståndet får endast ges om adoptionen är 

till fördel för barnet.

Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen kompletterar Föräldrabalken vad det gäller regler som rör adoptioner. I 

socialtjänstlagens (2001:453) sjätte kapitel regleras adoption. Lagen reglerar både de blivande 

adoptivföräldrarnas och socialnämndens skyldigheter när det gäller adoption, enligt Ewerlöf, 

Sverne & Singer (2004).

För att de sökande ska kunna bli adoptivföräldrar behövs ett medgivande från socialnämnden. 

Enligt SoL 6 kap12 § är socialnämnden då skyldiga att utreda om de sökande är lämpliga för 

att ta emot ett barn för adoption. Socialnämnden ska försäkra sig om att de blivande 

adoptivföräldrarna har tillfredställande kunskaper om adoptivbarn och deras behov och se till 

att de har blivit informerade om den planerade adoptionens innebörd. Från den 1 januari 2005 

ändrades 12 § till att även reglera insikter om adoptivbarn och deras behov. Socialnämnden 

var också tvungen att titta närmare på de sökandes ålder, hälsotillstånd, personliga egenskaper 
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och sociala nätverk. De sökande är sedan denna lagen infördes tvungna att ha deltagit i någon 

av kommunernas anvisade föräldrautbildningar inför adoption. 

Enligt SoL 6 kap 13 § och är den eller de som vill adoptera ett barn skyldiga att anmäla till 

socialnämnden om deras omständigheter förändras under den tid som medgivandet gäller. 

Medgivandet ska tas tillbaka om förutsättningarna för det inte finns längre eller om vistelsen i 

familjen inte är förenligt med barnets bästa. 

FN: s barnkonvention

Sverige förde in barnkonventionen i lagen den 2 september 1990. Den 21: a artikeln behandlar 

adoptioner och motsvarar helt de bestämmelser som står skrivit i föräldrabalkens 4 kapitel 

skriver Ewerlöf, Sverne & Singer (2004). Barnkonventionen sätter barnets behov i centrum 

och medlemsstaterna ska se till att barnet inte skiljs från föräldrarna mot sin vilja om det inte 

är nödvändigt för barnets bästa. Artiklarna handlar om barnets rätt att få sina grundläggande 

rättigheter och behov tillgodosedda. I slutet av 90- talet hade så gott som alla regeringar i 

världen fört in barnkonventionen i sin lagstiftning, enligt SOU (2003:49). 

Haagkonventionen

1993 antog Haag barnkonventionens artikel 21 som handlar om adoption. Tillsammans med 

de stater som barn adopteras till och de stater som barn adopteras från sammanställdes 

bestämmelser som skulle gälla i Haagkonventionen enligt MIA (2005b). 

Sedan Sverige 1997 anslöt sig till Haagkonventionen har internationella adoptioner reglerats 

genom denna konvention som utgår från barnkonventionen och barnets bästa. 

Det som ligger till grund för konventionen är att staterna som har undertecknat konventionen 

ska erkänna: ”att barn ska få växa upp i en familjemiljö omgiven av lycka, kärlek och 

förståelse, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin personlighet”. 

Varje medlemsstat ska ha som mål att vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för 

barnet att stanna kvar i sin biologiska familjs omsorg. Om barnet inte kan få en ny familj i sitt 

ursprungsland, kan barnet få en varaktig familj genom internationell adoption. 

Medlemsstaterna ska också vara övertygade om nödvändigheten av att vidta åtgärder för att 

säkerställa att internationella adoptioner sker enligt barnets bästa och med hänsyn till barnets 
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grundläggande rättigheter förhindra försäljning eller handel med barn. Medlemsstaterna ska 

utarbeta gemensamma bestämmelser i konventionens syfte, med beaktande av FN:s 

barnkonvention skriver SOU (2003:49).

9. Föräldraskap 

Vi kommer här att redovisa hur adoptivföräldrar beskriver sitt föräldraskap och hur det kan 

vara att adoptera. För att förstå adoptivföräldraskapet har vi också valt att ta upp det 

biologiska föräldraskapet för att se om det finns några likheter eller skillnader i de båda 

föräldraskapen. Vi har också valt att ta upp betydelsen av att bilda familj och det har vi valt 

därför att tidigare forskning har visat att det är här som grunden ligger hos adoptivföräldrarna, 

att man vill ha en familj och därför väljer att adoptera. 

9.1 Betydelsen av familjebildning och föräldraskap

Enligt Bäck- Wiklund & Bergsten (1997) ser kvinnor och män föräldraskapet som någonting 

viktigt och som de är väldigt förhoppningsfulla inför. Det är nämligen barnet som står i fokus 

i mäns och kvinnors livsplaner, det är barnet som ger dem mening och sammanhang i 

tillvaron. Bäck- Wiklund & Bergsten skriver att föräldraskapet inte bara innebär att 

föräldrarna ska förstå sitt barns behov och önskningar, utan också att föräldrarna ska svara på 

de krav som samhället och den sociala omgivningen ställer. Barnet är inte enbart föräldrarnas 

angelägenhet, detta visar samhället genom den lagstiftning som finns och i alla de stödsystem 

som har byggts upp, såsom t.ex. formellt stöd som hälsovård, föräldrautbildning och 

förskolor. Även det informella stödet såsom råd från sina egna föräldrar och vänner 

framkommer. Båda formerna av stöd är omfattande och eventuella brister i föräldraskapet kan 

tolkas som personliga brister hos föräldrarna. Föräldraskapet innefattar förutom de krav som 

andra ställer också de krav föräldrarna ställer på sig själva.

Barnet måste utvecklas och det är föräldrarnas ansvar att se till att utvecklingen blir den bästa 

möjliga. För att barnet ska bli en god samhällsmedborgare är trygghet ett viktigt grundmål 

enligt Bäck- Wiklund & Bergsten (1997), detta gäller både i form av materiell trygghet och av 

trygga relationer till föräldrarna och kamraterna. Inför framtiden bör föräldrarna hjälpa barnet 

att få möjlighet att bilda yttre trygghet i form av kompetenser som kommer att bidra till att ge 
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en god ekonomi och goda levnadsvillkor, vilket medför att barnet bör få en god utbildning 

och kunna få utveckla en ansvarskänsla. Det gäller också för föräldrarna att ge barnet 

kompetenser som kan leda till barnets inre trygghet, vilket innebär att barnet bör ges möjlighet 

att utveckla social kompetens som individualitet, självständighet och inre harmoni, det vill 

säga att föräldrarna bör hjälpa barnet att bygga upp en trygghet i sig självt inför sitt egna 

eventuellt kommande föräldraskap.

9.2. Det biologiska föräldraskapet

Graviditeten är en period, enligt Brodén (2004) då de blivande föräldrarna ska kunna finna sin 

egen identitet i föräldraskapet. För att klara av uppgiften att bli föräldrar har både män och 

kvinnor en instinktiv förmåga till föräldraskapet och till anknytningen till sina barn. Föräldrar 

har stora möjligheter att forma sina barn och det är gynnsamt om de i kontakten utgår från 

barnets egen individualitet, eftersom detta ger barnet en möjlighet att så tidigt som möjligt 

börja utveckla sin unika personlighet och sina speciella förmågor.

Att bli gravid betyder att gå in i en ny livsfas men också att lämna en annan livsfas bakom sig. 

Kvinnan mister sin personliga frihet och rätten att bara se till sig själv och sina behov samt att 

få vara egoistisk. Därför är det inte ovanligt att många blivande föräldrar känner oroande 

känslor, enligt Brodén (2004). Från att vara ett par till att bli föräldrar är också den största 

förändring som sker i ett förhållande. Både biologi och kultur skiljer mannens och kvinnans 

upplevelser av graviditeten åt. Medan barnets närvaro påverkar kvinnan under graviditeten så 

är barnet mer abstrakt för mannen. Hans upplevelser av graviditeten är genom den gravida 

kvinnan medan för henne är hennes upplevelse hos barnet hela tiden då hon är med barnet. 

Det är därför inte ovanligt att män känner sig både osäkra och handfallna och vissa kan t.o.m. 

känna sig utanför, av att stå vid sidan av kvinnans biologiska skede. Många män beskriver en 

tomhet då de förbereder sig på att bli fäder, män har behov av att sätta sig in i faderskapet på 

ett annat sätt än kvinnan i sitt moderskap eftersom deras upplevelser skiljer sig åt.

I Birgitta Rydéns (1997) studie framkommer det att både män och kvinnor är lika engagerade 

i att förbereda sig inför barnets ankomst och att försöka förstå vad som förväntas av dem som 

föräldrar samt vad som skulle komma att hända med dem själva och förhållandet efter barnets 

födelse. Brodén skriver (2004) att långt innan barnet föds blir det till i föräldrarnas inre, i 
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deras tankar, känslor och fantasi. Processen innebär att de blivande föräldrarna skapar inre 

föreställningar om barnet och därigenom påbörjar en relation till det väntade barnet. Genom 

fantasier förbereder sig föräldrarna på att bemästra olika situationer med barnet. Fantasierna 

fungerar som en mental träning inför föräldraskapet. Det kan sägas att det fantiserade barnet 

fungerar som en arbetsmodell och bidrar till att utveckla det psykologiska föräldraskapet. 

Genom att sätta namn och kön på barnet, kan de blivande föräldrarna prata om barnet, detta 

kan hjälpa dem att skapa en känsla av samhörighet med barnet och skapa en relation mellan 

dem och barnet som upprättas redan under graviditeten.

9.3. Adoptivföräldraskapet

Höjer (2001) skriver att både kvinnor och män har en stark önskan att leva i en bra relation 

och så småningom bilda familj där ett barn representerar känslor, värme och kärlek. Höjer 

skriver att kvinnor och män drömmer om gemenskap, trygghet och om varma och nära 

relationer genom drömmen om föräldraskap. Oavsett om deras förväntan på föräldraskapet 

inte kommer att se ut som de tänkt sig pga. barnlöshetsproblematik, strävar ändå många par 

efter att försöka bli föräldrar på något sätt. Oavsett vad så ser de flesta människor begreppet 

familj som något gott och naturligt. Män och kvinnor definierar en del av sina liv som 

familjeliv, och innehar en önskan att få vara del i en familj någon gång. Att få en nära relation 

till ett barn blir för paret ett sätt att skapa ett meningsfullt liv.

Att vänta adoptivbarn 

Halldén (1981) beskriver att i och med att adoptionsprocessen började startade också 

relationen till barnet. Därför att barnet finns i de blivande adoptivföräldrarnas 

föreställningsvärld, i deras tankar. Adoptivbarnet måste växa i de blivande föräldrarnas tanke 

istället för som vid vanlig graviditet, då barnet växer i mammans mage. Föreställningarna 

behöver egentligen inte ha någonting med att göra med det konkreta barnet som de så 

småningom kommer att få. Men barnet kan ofta existera i de blivande adoptivföräldrarnas 

tankevärld långt innan det har kommit till dem. Därför kan de blivande adoptivföräldrarna 

uppleva det som om de känner sitt barn just genom att de förberett sig och planerat för det så 

länge. För de blivande adoptivföräldrarna innebär beskedet om att de ska få ett visst barn att 

deras fantasier kan ta form på ett annat sätt. Samtidigt som barnet finns är det också helt okänt 

för föräldrarna.
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På frågan om adoptivföräldrarna kände några farhågor inför adoptionen svarade de flesta i 

von Greiff (2004) att de hade adopterat sina barn under 1970- och 1980-talet och då fanns inte 

samma benägenhet att fundera över farhågor som oro över rasism och mobbning. Vårt 

samhälle var inte lika främlingsfientligt då som det är i dagens samhälle. Längtan efter barnet 

och förväntningarna över att bli förälder var större än vad som kunde gå fel, så de farhågor 

som fanns trycktes bort, beskriver många föräldrar i von Greiff. Andra beskriver att de 

reflekterade över att rasism och mobbning kunde förekomma men det var ingenting som 

kunde påverka parets inställning till att genomgå adoptionen. Flera av föräldrarna beskriver 

att det de tänkte före adoptionen nu i efterhand anses som väldigt naivt, att inte ha några 

farhågor om hur adoptionen skulle bli i framtiden för barnet men samtidigt är föräldrarna 

överens om att det kanske var nödvändigt för att våga ge sig in i en adoptionsprocess. 

Enligt von Greiff var själva överlämnandet av barnet ett gyllene ögonblick för alla 

adoptivföräldrar i hennes studie. Många av adoptivföräldrarna har exakta minnesbilder av 

själva överlämnandet av barnet oavsett var de har hämtat det, i ursprungslandet eller på 

flygplatsen i Sverige. Vid det stora ögonblicket av att få barnet fanns det blandade känslor, 

både en sprudlande glädje kontrat med nervositet och t.o.m. panik, då föräldrarna först då 

insåg vilket stort ansvar som låg i deras händer. Överlämnandet av barnet har beskrivits fullt 

jämförbart med en förlossning skriver von Greiff (2004).

Att bli förälder genom adoption sker inte på samma sätt som för biologiska förälder. von 

Greiff (2004) beskriver att känslan av att ha blivit föräldrar varierar avsevärt. Hon skriver att 

en del känner sig som föräldrar direkt när de bestämt sig för att adoptera eller då de får första 

livstecknet av att barnet existerar, t.ex. då de fick första samtalet från myndigheten i 

ursprungslandet, att det fanns ett barn som var utvalt just till dem. För en medverkande i 

studien hade det tagit fem år innan barnet knöts an till sina föräldrar vilket var väldigt 

påfrestande för både barnet och föräldrarna.

  

Uppfattningen av adoptionsprocessen

Enligt NIA (1997) tycker de allra flesta, att bilda familj och få barn är något som är privat och 

som de inte vill ha andras synpunkter på, och allra minst från olika myndigheter. Det kan 

därför vara naturligt för dessa människor att försöka nå andra vägar för att få ett efterlängtat 

barn om en graviditet inte är möjlig. Därför är det kanske inte heller så märkligt om en del 
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sökande till adoption från början tycker att deras adoptionsplaner är deras egen ensak och 

tycker att de sociala myndigheternas inblandning är helt onödig och irriterande. En del 

sökande till adoption kan vara tveksamma över vad en utredning egentligen är och förstår 

därför inte innebörden med utredningens syfte. En del sökande kan därför vilja påskynda 

utredningen, eftersom de enbart ser utredningen som en ren formalitet som man som sökande 

måste gå igenom.

De sökande kommer att få svara på känsliga frågor som det kan vara svårt att besvara med en 

myndighetsperson närvarande. Det är därför viktigt att de sökande har tagit till sig syftet med 

utredningen, att utgångspunkten för utredningen är till för det okända barnets bästa. Vilket 

kan underlätta utredningen för de sökande. I von Greiffs studie (2004) beskriver 

adoptivföräldrarna hur de upplevt att bli utredda genom att genomgå hemutredningen. Där 

framkommer det att de flesta av adoptivföräldrarna är klara över att någon form av kontroll 

från myndigheterna behövs för att avgöra vilka som bedöms lämpade som adoptivföräldrar. 

Samtidigt hävdar några att det är lätt att ”spela en roll” för utredaren då hemutredningen görs, 

genom att försöka samarbeta och ge de svar som de tror att utredaren vill höra. Detta leder 

också till att de blivande adoptivföräldrarna lättare når sitt mål: att få adoptera. Flera av 

adoptivföräldrarna påpekade att de inte direkt ljög om sig själva men de sållade bort en del av 

den information om sig själva som de trodde kunde påverka beslutet för medgivandet 

negativt.

Halldén (1981) beskriver att de sökande kan uppleva det som svårt att behöva resonera kring 

känsliga frågor om varför de vill ha barn, tillsammans med någon som kan ha helt andra 

värderingar som också är satt att bedöma och värdera dem, många kan uppleva det som 

förnedrande. Det som framträder klarast för de sökande är socialsekreterarens 

kontrollfunktion. En del sökande kan därför känna aggressivitet, osäkerhet och 

avståndstagande från att vara utlämnade till socialsekreterarens bedömningar. von Greiff 

(2004) beskriver också att några av hennes intervjupersoner upplevt det hela för personligt, 

närgånget, krävande och några kände sig även kränkta i sin integritet. Men i det stora hela var 

många positiva till utredningen då de talade mycket om sig själva och sina känslor. Vissa par 

påpekade också att de kom närmare varandra i sin relation genom utredningen, då de lärde 

känna sig själva och varandra bättre.  
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I von Greiff (2004) framkommer det av adoptivföräldrarna att det är av stor betydelse hur 

rutinerad och erfaren utredaren är för att de sökande ska få genomgå en så bra hemutredning 

som möjligt. En äldre och erfaren utredare kan också ge den hjälp och de råd som de sökande 

kan behöva, då vissa av föräldrarna ansåg att det var väldigt mycket papper och kontakter hit 

och dit och väntetider överallt.  

Adoptivföräldrarnas föräldraroll växer fram

Någon gång under sin uppväxttid kan barnet börja tänka på sitt ursprung, vem han/hon är 

egentligen och vilka är hans/hennes biologiska föräldrar egentligen och varför blev just 

han/hon bort adopterad osv. Marianne Cederblad beskriver i SOU (2 003:49) att 

adoptivföräldrar har en tendens att vara mer engagerade att berätta om barnets ursprung under 

barnets yngre år. Det kan förekomma motstånd från de adopterade att prata om det under de 

senare delarna av uppväxten och tonåren, då de vill vara som alla andra. Familjen försöker att 

vara som vilken familj som helst och anser att adoptionsdiskussioner av deras barns ursprung 

kan störa barnets och familjens utveckling. Som tidigare nämnts är det viktigt att 

adoptivföräldrar förstår vilken del de kan ha i den adopterades sökande efter sin identitet. 

Adoptivföräldrarna bör vara öppna för sina barns ursprung, allra mest när deras barn vill ta 

reda på mer om de biologiska föräldrarna och kanske även träffa dem. Genom att den 

adopterade få känna till sitt biologiska ursprung kan det underlätta för barnet då hon/han ska 

bygga upp sin identitet. Det är inte säkert att alla adopterade vill söka sina rötter och det är då 

viktigt att adoptivföräldrar accepterar detta. Men det är viktigt att adoptivföräldrarna är 

medvetna om att behovet finns och stötta dem i det val de gör.

Flera intervjupersoner i von Greiff (2004) beskriver att adoptivföräldraskapet skiljer sig från 

det biologiska föräldraskapet, därför att de blir mer ifrågasatta av andra i sitt föräldraskap. von 

Greiff menar att i och med att adoptivföräldrarna har blivit föräldrar till ett internationellt 

adopterat barn blir de också mer igenkända av andra människor, eftersom alla känner igen 

barnet. Dessa föräldrar förmedlar en känsla av att vara iakttagna och känner att de har blivit 

ifrågasätta i sin föräldraroll av omgivningen. Såväl adoptivföräldrar som de adopterade kan 

också drabbas av fördomar som finns i samhället och synen på människor med ett annat 

etniskt ursprung. Såväl dold som öppen rasism har förekommit för vissa av adoptivföräldrarna 

eller deras barn, både direkt eller indirekt. Nedvärderande tal om invandrare rent generellt, 
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kan man som adoptivförälder upplevas väldigt sårande och då speciellt om uttalet kom ifrån 

någon närstående eller vänner. 

Att adoptivföräldrar känner sig mer utsatta än biologiska föräldrar beskrivs då flera personer 

förklarar att man som adoptivförälder måste vara beredd på andras integritetskränkande frågor 

och vara beredd att försvara sitt barn i olika situationer. Några av adoptivföräldrarna har 

uttalat i von Greiff (2004) att de som adoptivföräldrar har fått konfronteras med den 

biologiska normen som beskriver att det naturligaste och bästa föräldraskapet består av två 

biologiska föräldrar. Vilket Kirk (1964) beskriver i von Greiff (2004) att en teoretisk 

förklaring om adoption kan vara att samhällets inställning till adoption är den ”nästbästa” 

lösningen för barnet. Detta är en nedvärdering av adoptivföräldraskapet anser Kirk. Hur 

omgivningen ser på adoption har en stor betydelse för hur adoptivföräldrarna utvecklar sin 

föräldraroll anser von Greiff (2004). Även då adoptivföräldrar blivit utredda och godkända 

som lämpliga föräldrar av socialtjänsten, kan adoptivföräldrarna känna ett ständigt behov av 

att visa sig duktiga för att få erkännande och jämställdhet med biologiska familjer i samhället. 

Ett flertal av adoptivföräldrarna har känt att de inte blivit accepterade i sin föräldraroll av 

omgivningen och känt sig iakttagna, då det syns på deras barn att de är adopterade. Vissa har 

även blivit ifrågasatta av andra människor om sin föräldraroll. De har också känt både från sig 

själva och ifrån sin omgivning att de måste vara näst intill felfria i sin föräldraroll för att duga. 

En del av föräldrarna hävdar också att kraven på föräldrarollen blev starkast under barnets 

tonårstid, som oftast är jobbig då barnet prövar föräldrarnas gränser väldigt mycket. Därför 

anser flera av adoptivföräldrarna att det är svårt som adoptivförälder att be om samhällets 

hjälp när det dyker upp problem för sina barn eller dem själva. Fast kraven oftast kommer från 

dem själva så upplever många att man måste vara näst intill perfekt och inte får misslyckas. 

Därför försöker många adoptivföräldrar in i det längsta att klara av problemen på egen hand.

Ett flertal adoptivföräldrar framhåller vikten av att få tillgång till att diskutera med andra 

adoptivföräldrar om de frågor de haft kring sin adoption. Människor söker likheter och det 

kan därför vara lättare för de par som varit barnlösa att prata med andra som har känt samma 

sorg och varit i samma situation. Att få träffas och ventilera oavsett om man har stora eller 

små problem har betytt mycket för många föräldrar enligt von Greiff (2004). 
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10. Resultat och analys av intervjuerna 

Av etiska skäl har vi valt att inte presentera våra informanter då vi vill värna om deras 

anonymitet. Vi har därför endast benämnt de vid K: för kvinna och M: för man vid följande 

citat. Som vi nämnt tidigare har vi intervjuat åtta informanter, varav fyra var kvinnor och fyra 

var män, bland informanterna fanns tre par. Våra informanter befinner sig nu mellan femtio 

och sextio år. Och samtliga adopterade sina barn under slutet av 1970-talet och början av 80-

talet och befinner sig nu mellan 21-30 år. Vi har valt att lägga vår analys sist i varje avsnitt då 

vi anser att det blir mer lättläst för våra läsare.

10.1 Valet att adoptera

För samtliga informanter i denna studie var motivet till att de ville adoptera att de ville bli en 

familj. Då de flesta inte kunde få biologiska barn bestämde de sig därför att adoptera ett barn, 

alltså var den ofrivilliga barnlösheten det första skälet till adoptionen. 

K: För oss var det viktigt att bli en familj, en del accepterar barnlösheten och tänker okey vi är barnlösa men det 
gjorde inte vi, vi ville gärna ha barn.

Ett par som även har biologiska barn, valde enligt kvinnan att adoptera därför att de hade en 

önskan om att bli en stor familj.

K: Jag har alltid velat ha en riktigt stor familj/… Jag kommer från en familj med sju syskon det gör att jag har 
sett styrkan med en stor familj helt enkelt. Vi fick två biologiska barn rätt snabbt och tidigt, så blev det inga fler 
sen av någon anledning, som vi inte själva vet faktiskt. Vi kände ändå så småningom att vi skulle vilja ha ett barn 
till och för våran del var det inte viktigt om det var biologiskt eller adopterat.

Då det börjar bli dags för paren att skaffa barn och det då visar sig att de inte kunde få 

biologiska barn, börjar tankarna på att adoptera ett barn hos paren som en möjlighet att ändå 

kunna bli föräldrar. Så här berättar två män och en kvinna om sin situation: 

M: Då vi inte kunde få egna barn visste vi att det fanns ett alternativ, adoption och det tyckte vi verkade vara ett 
bra alternativ.

M: Vi fick inga egna barn och vi försökte på alla möjliga sätt men det gick inte, men vi ville så gärna ha barn.

K: Då vi ställdes inför faktumet att vi inte kunde få biologiska barn så föll det sig helt naturligt att adoptera.

Tre av kvinnorna beskriver att det mer eller mindre var en stor sorg att få reda på att de inte 

kunde få biologiska barn. Men samtidigt såg de också en möjlighet att bli föräldrar genom 

adoption, vilket omvandlade sorgen till hopp. Så här beskriver kvinnorna sina tankar om 

barnlösheten: 
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K: Det var en väldig sorg när man fick reda på att man aldrig kunde bli en biologisk förälder, det var en stor 
sorg, det var det…

K: Visst är det en tragedi att man inte kan få biologiska barn, men jag tyckte inte att det var en sån jättetragedi 
som vissa människor gör, jag tror att vi tog det rätt bra vi bestämde oss med en gång att adoptera barn så det var 
helt okey.

K: Jag tror att det blev någon sorts mental förnekelse, och jag omvandlade sorgen av att inte kunna få biologiska 
barn och istället började jag planera och glädjas åt att adoptera.

Valet att adoptera förstärktes då många av våra informanter kände någon i sin 

bekantskapskrets som tidigare hade adopterat barn. Två kvinnor berättar följande:

K: Jag hade en väninna som hade adopterat så vi visste lite vad det handlade om. Jag upplevde det som väldigt 
positivt när hon fick sin lilla flicka. Jag var inte rädd för det här det kändes rätt okey. 

K: Vi hade goda vänner som hade adopterat från Asien och då började vi fundera i dom banorna också att vi 
också kanske skulle kunna göra det. 

Analys

Den vanligaste orsaken till att ett par väljer att adoptera ett barn är att de är ofrivilligt barnlösa 

enligt Halldén (1981). I denna studie var det två deltagande som hade biologiska barn men 

ändå valde att adoptera ett barn, eftersom det fanns en önskan om en större familj. 

Gemensamt för alla adoptivföräldrarna oavsett om de hade barn innan eller inte var en önskan 

av att få ett barn och de som var barnlösa ville inte förbli det, därför var det inte heller så 

väsentligt om det var ett biologiskt eller ett adopterat barn för föräldrarna, vilket också von 

Greiff (2004) betonade i sin studie när det gäller adoptivföräldraskapet. De flesta kvinnorna 

fick känslor av stor sorg och tragedi, när paret fick besked om att de inte kunde få biologiska 

barn, detta menar också Halldén (1981) griper sig djupt in i människors liv, då de inte kan 

leva upp till sin könsroll och rollen som medlem i en familj. Och drömmen om gemenskap, 

trygghet och varma och nära relationer inför ett föräldraskap som Höjer (2001) skriver, kan 

inte längre bli sann. Men oavsett barnlöshetsproblematiken kom paren ändå att sträva efter att 

få barn på något sätt de började nämligen planera inför en möjlig adoption och kvinnorna 

beskriver istället att de bytte sorg mot förväntan inför det kommande barnet, de fick tillbaka 

en könsroll, en könsroll som moder, adoptivmoder och återfick den förväntade rollen som 

medlem i en familj, som Connell (2002) också beskriver som att kvinnan uppfostras från 

början till att förverkliga. 
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När paren beslöt sig för att adoptera var nära vänner som också hade adopterat viktiga för 

dem, det var då lättare för dem att förstå vad det handlade om och vad det var som de skulle få 

gå igenom i och med adoptionen. Det kan vara av stor vikt att ha tillgång till nära vänner som 

har adopterat då de kan diskutera om frågor som de har haft och har kring sin adoption för att 

byta erfarenheter i och med att dom har varit i samma situation och har burit på samma sorg. 

Detta betonar även von Greiff (2004) då hon skriver att människor söker likheter hos varandra 

och att det därför kan vara lättare för de par som adopterar att prata med andra som har varit 

med om samma situation.

10.2. Föreställningar, förväntningar och farhågor

När beslutet om att adoptera ett barn fastställts började också adoptivföräldrarnas 

föreställningar och förväntningar över barnet på ett eller annat vis. Männens förväntningar är 

till största del att de vill få ett barn till sig medan kvinnorna beskriver att deras funderingar var 

hur barnet skulle få det och att det skulle må bra. Tre av kvinnorna funderade också på om hur 

de skulle klara sin föräldraroll. Så här beskriver två kvinnor och en man om sina 

förhoppningar, förväntningar och funderingar:  

K: Jag funderade mer och vi låg ner och pratade med varandra, vi undrade hur det skulle bli och över hur barnet 
skulle må här och om vad han eller hon skulle tycka. Vi var alla med i den här processen och vi hade prata med 
våra biologiska barn. Hur han skulle må i familjen, sådant pratade vi om i familjen.  

K: Förväntningarna var väl att man skulle få ett friskt barn, det vill man ju och det vill ju alla, men det är ingen 
garanti varken då man får biologiska eller adopterade barn. Andra förväntningar man hade var att man skulle 
klara av det bra, både för min egen skull och för barnets. Man visste att man tagit på sig ett stort ansvar. 

M: Förväntningarna var att få ett barn till oss och vi tyckte att vi hade resurser och allting var så stabilt att vi 
hade det bra för att uppfostra ett barn. Förväntningarna var därför att få ett barn.

En av kvinnorna beskriver sina föreställningar som positiva men betonar starkt att adoption 

för henne och hennes make inte var ett andrahandsval: 

K: Vi var väldigt positiva, det var inget andrahandsval utan det barnet vi väntade på såg jag inte annorlunda på 
gentemot ett biologiskt barn. Jag väntade ett barn fast med ett annat utseende. De barnen jag hade sett var ju 
jättegulliga, små färgstarka varelser som var positiva med positiva adoptivföräldrar, så för mig ar allt mycket 
positivt. 

Några av våra informanter kände att de upplevde någon form av oro medan andra kände sig 

helt lugna inför adoptionen. Två kvinnor och en man berättar om sina erfarenheter så här: 

K: Jag kände aldrig någon oro, faktiskt inte. Det enda man var orolig för var att man inte skulle bli godkänd som 
adoptivförälder. 
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K: Nä, vi kände aldrig någon direkt oro, vi var väl lite naiva kanske, vi kände att: ”Det här ska gå bra!” Vi 
bestämde oss för det. 

M: Ja alltid när man påbörjar något sådant kan man fundera på: ”Bara det här nu lyckas, bara det här nu 
fungerar!” Att det inte bli något som hindrar på vägen eller att det någon som säger stopp, ”Nej, det går inte 
eller nej, ni får inte!”. För när man väl hade ställt sig in på det så såg man ju fram emot det. 

Den närmaste omgivningen var väldigt positiv till adoptionen för samtliga av informanterna, 

men två av informanterna beskriver att det fanns liten oro från vissa av de närmaste och oftast 

var det ifrån den äldre generationen. En man och en kvinna beskriver det så här:

M: Möjligen hörde jag någon gång att någon sa att bara ni inte får ett för mörkt barn. Det är det enda jag kan 
tänka mig i den utsträckningen. Annars var omgivningens förväntningar väldigt positiva. 

K: Kanske det var någon som i släkten var rädd och orolig men det kan man ju vara när man inte vet vad man får 
och så! Någon kanske kände rädsla om barnet var mörkt eller kom ifrån ett u-land. Men det är ju mycket 
okunskap också.

Analys

Då paren fastställde beslutet om att adoptera började också deras föreställningar och 

förväntningar över barnet att ta form på ett helt annat sätt en tidigare, en del började tänka på 

hur barnet skulle kunna få det hos dem och vad det senare skulle kunna tycka. En del tänkte 

på att få ett friskt barn och om de skulle kunna klara av det bra för barnets skull. På detta sätt 

startade parens relation till det kommande barnet. Detta betyder att barnet finns i de blivande 

adoptivföräldrarnas tankar långt innan barnet kommer till dem och detta kan göra att de 

blivande adoptivföräldrarna upplever att de känner sitt barn därför att de har planerat och 

förberett sig så länge på att barnet skulle komma. Detta betonar även Halldén (1981) då barnet 

kommer att växa i de blivande adoptivföräldrarnas tankar istället för som i vanlig graviditet, 

då barnet växer i moderns mage. Brodén (2004) beskriver att de blivande biologiska 

föräldrarna har barnet på ett liknande sätt i sina tankar som blivande adoptivföräldrar som 

fungerar som en mental träning inför det blivande föräldraskapet vilket skapar en relation 

mellan dem och barnet som upprättas redan under graviditeten. Den stora skillnaden mellan 

de olika föräldraskapen är då att de som adopterar oftast inte kan bära barnet i nio månader 

själva, men förberedelserna i deras tankar är i stort sätt detsamma som det biologiska 

föräldraskapet för med sig.

En del blivande adoptionsföräldrar som också von Greiff (2004) beskriver om rasism och 

mobbing, reflekterade över hur barnet skulle få det hos dem och vad det skulle tänka om det i 

början av sin process, men detta verkade inte vara någonting generellt för 



37

adoptionsföräldrarna i början av deras processer utan, gemensamt för alla adoptivföräldrar i 

vår studie var förväntningarna över att få ett barn till sig en överväldigande känsla för de 

flesta, vilket också gjorde att eventuella farhågor föstes undan. För samtliga adoptivföräldrar i 

vår studie hade den närmaste omgivningen, såsom släkt och vänner en positiv syn till 

adoptionen. Däremot berättade två av adoptivföräldrarna att det fanns några i den närmaste 

omgivningen som hade en slags rädsla över att de blivande adoptivföräldrarna skulle få ett för 

mörkt barn. von Greiff (2004) skriver att omgivningens syn på adoptionen har en stor 

betydelse på hur adoptivföräldrarna kommer att utveckla sin föräldraroll. Men detta verkar 

inte ha påverkat parens överväldigande känsla av det kommande barnet.

Både män och kvinnor i vår studie kände sig oroliga över att de inte skulle bli godkända som 

adoptivföräldrar och kände oro inför utredningen. Det har inte framkommit från någon annan 

litteratur vi läst. Däremot har det framkommit i von Greiff (2004) att adoptivföräldrarna i 

hennes studie har ifrågasatt varför de blivande adoptivföräldrar måste förbereda sig inför sitt 

föräldraskap på ett helt annat sätt än de i det biologiskt föräldraskap gör. De måste enligt von 

Greiff bli utredda av en socialsekreterare och genomgå en hemutredning för att få ett 

lämplighetsintyg, som är ett godkännande för att få adoptera. Och utredaren kan komma att 

ställa frågor till dem som de inte tycker är lätta att svara på och prata med en 

myndighetsperson om, vilket adoptivföräldrarna i hennes studie uttryckte kunde vara jobbigt. 

Och några av adoptivföräldrarna uttryckte en kritik till att det är svårt för någon människa att 

bedöma om ett par är lämpliga som adoptivföräldrar eller inte. 

10.3. Utredningsprocessen

Så börjar då själva hemutredningen vars syfte är att ta reda på om man är lämplig som 

adoptivförälder eller inte. De flesta av våra informanter beskriver att hemutredningen var 

något som de var tvungna att ta sig igenom för att uppnå sitt mål att bli godkända som 

adoptivföräldrar. Det var med blandade känslor som de släppte in socialsekreteraren i sina 

hem. Att en myndighetsperson skulle granska deras hemförhållande och se hur de hade de 

kunde vara känsligt, speciellt för kvinnorna. Även några av männen uttryckte att det kändes 

konstigt att någon från socialtjänsten kom in i deras hem och skulle granska, då ingen av våra 

informanter någon gång tidigare haft kontakt med socialtjänsten. Så här beskriver några av 

våra informanter om hur det känns att bli granskad av en myndighetsperson:
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M: Man blir liksom utställd, på något vis. De tog ju reda på allting. Dom skickade in till polisen så att man inte 
var någon brottsling. Det var mycket att skriva, det var rätt jobbigt egentligen. 

M: Det är klart att det är känsligt när det kommer någon in i sitt hem och ska granska och ska titta hur man har 
det. Men i och med att vi kände att vi hade allting under kontroll så hade vi inget att dölja. Så jag upplevde det 
inte som speciellt farligt. Jag tror att en kvinna upplever det mer jobbigt när en främmande person kommer in i 
huset och ska inspektera och se hurdant man har det. Därför tror jag att min hustru upplevde det mer 
besvärligare och jobbigare än vad jag tyckte. 

K: Jag tänkte att: ”Det ska nog vara så!” Det kändes lite lustigt, att jag som inte kan få egna barn ska behöva 
göra detta och sen dom som får barn behöver inte gå igenom sånt här. 

K: Jag tyckte aldrig att det var några problem. Jag upplevde det bara positivt, Men man har ju ändå hört att de 
här utredningarna är så jobbiga, att de nästan går in i garderoben och dom ska in i ens liv, så nära inpå. Men vi 
har alltid sagt att så länge vi inte har något att dölja och allting är väl så är det ju inga problem, då känns det 
riktigt okej. 

K: I början kändes det som att hon nästan var och tittade i byrålådan och skåpen hur vi hade det men sen när 
man väl lärde känna henne, gick det bättre. Men visst kändes det lite obehagligt att gli granskad och om att man 
skulle bli godkänd. Man var ju rädd för att man inte skulle bli godkänd som förälder. Att vi skulle vara för gamla. 

På frågan om informanterna ansåg att de frågor som ställdes under hemutredningen var 

kränkande beskriver de flesta att de inte upplevde frågorna som direkt kränkande men tre av 

kvinnorna anser att det kunde vara känsligt att prata om vissa saker såsom barnlösheten, 

samlivet och de ekonomiska förhållandena. Medan tre av männen inte upplevde själva 

utfrågningen som speciellt jobbig. Så här berättar två kvinnor om själva utfrågningen: 

K: Jag tyckte inte att det var något som var kränkande, men jag tyckte att vissa frågor var lite väl personliga så 
som intima frågor om mig och min make och sen det här med kriminalitet, det är bra men det kändes lite 
kränkande att behöva ringa till polisregistret för att få ett utdrag till adoptionen. Det som också kunde kännas 
kränkande var att de skulle ha reda på hur mycket man tjänade och att man behövde lämna sådana uppgifter om 
våran ekonomi, det är då klart att de är inne på ens integritet.

K: Ja, det jag upplevde var jobbigt att prata om den ofrivilliga barnlösheten, då den berodde på sjukdom då man 
hade kommit långt i bearbetningen av sorgen så ville man gå vidare, det kändes svårt att prata om det.

Samtliga informanter är övertygade om att hemutredningen är nödvändig och viktigt för att de 

adopterade barnen ska få det så bra som möjligt i sitt nya hemland. Och de flesta 

informanterna förstår nu i efterhand vikten i att ha gått igenom en utredning och att det 

faktiskt är till för barnets bästa. De anser därför att hemutredningen utgjorde sitt syfte. Så här 

förklarar några av våra informanter sin inställning till hemutredningen: 

M: Jag tror att det är viktigt att man gör en hemutredning för att se hur förhållandena är, det är nödvändigt. Det 
är nog viktigt att socialsekreteraren får en kännedom av vilket hem som barnet ska komma till, då det kan vara 
mycket dåliga hemförhållande.

K: Utredningen såg jag som positiv. Jag tycker att det skulle vara bra och alla barn fick veta att de fick en bra 
familj. Jag skulle nästan önska att fler familjer blev utredda, där barnen har det riktigt, riktigt dåligt idag. 
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K: Utredningen var en självklarhet men jag tycker egentligen att den borde vara oerhört mer avancerad än min 
var. Hade jag varit socialsekreterare idag så skulle jag ha granskat folk mycket mer, men hur vet jag inte, för det 
här är svåra saker. Men med facit i hand har jag sett många barn som farit mycket illa och jag är förvånad över 
att vissa familjer går igenom till att ta emot både adoptivbarn och fosterbarn. Därför tycker jag att det borde vara 
enorma utredningar.  

Samtliga informanter är överens om att socialsekreterarens bemötande är oerhört viktigt för 

att skapa sig ett förtroende till de sökande, vilket gör att hon då får fram de bästa sidorna av 

de sökande. Både kvinnorna och männen i vår studie ansåg att deras socialsekreterare haft ett 

bra bemötande och kontakten dem emellan hade fungerat bra. De flesta av informanterna 

tyckte också att det framkom en rättvis bild av dem i hemutredningen och att 

socialsekreteraren var duktig i sin yrkesroll. Här beskriver två kvinnor och en man om 

bemötandet med utredaren: 

K: Hon var jättetrevlig så det var egentligen inga konstigheter alls. 

K: Det var inget fel på bemötandet och vi kunde ställa frågor och så. Hon kunde inte alltid svara på frågorna men 
hon försökte i alla fall. Hon kunde ju inte avgöra vart vi skulle få ett barn ifrån utan hon gjorde den svenska 
utredningen och något annat kunde hon inte göra.

M: Jo, jag tycker vi blev bemötta på det sättet som man hade kunnat förvänta sig. Jag har inga direkta minnen av 
att det blev några som helst kontroverser. 

På frågan om hur öppna våra informanter ansett sig kunna vara inför socialsekreteraren anser 

samtliga att de varit ärliga och inte ljugit om något under utredningen men de tror samtidigt 

att de flesta säkert lägger på en fasad för att försöka ge ett så bra intryck som möjligt inför 

utredaren för att bli godkända. Så här beskriver tre av våra informanter sina erfarenheter:

K: Jag tror vi var ganska ärliga men det är väl klart att man försöker. Det är väl alltid så i sådana intervjuer att 
man inte försöker att på nått sett ljuga eller försköna men alltså, man visar ju upp sig från sin bästa sida. Man 
försöker väl visa sig lite bildad och lite vettig, man skärper sig självklart. Vi ville ju att de skulle få en bra bild av 
oss. 

K: Jag tror att man lägger på sig en fasad, givetvis visade vi inte våra privata sidor, det gör man ju inte offentligt. 
Jag tror att vi var så öppna vi kunde, vi undanhöll ingenting men man berättade ju inte allt. Men samtidigt satt vi 
inte och spelade för att hålla en fasad. Vi hade heller inget att dölja. 

M: Jag tror att man sätter på en fasad automatiskt för att man vet att det är så pass viktigt det här. Så man 
försöker nog skärpa till sig och säga det man måste säga på ett positivt sätt utan att svamla ut eller prata om 
något annat. 

Analys

De som väljer att adoptera ett barn kommer att gå igenom en omfattande process. De kommer 

att få gå igenom en hemutredning, det kan ta tid innan utredningen kan äga rum, väntetiden 

kan variera beroende på olika tidpunkter och mellan olika kommuner, enligt SOU (2 003:49). 
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Några av männen uttalade att de tyckte att det kändes konstigt att någon skulle komma in i 

hemmet och utreda, men att det gick bra. En av männen menade att kvinnor kunde uppleva 

det jobbigare när en främmande person kommer in i huset och ska inspektera och se hurdant 

de har det. Detta beskriver också Connell (2002) eftersom kvinnan är uppfostrad från början 

att ta hand om hem och hushåll samt att vårda och ta hand om man och barn, så kan det 

kännas obehagligt att en främmande person kommer in i hemmet och inspekterar och lägger 

sig i hurdant de har det. Detta stämmer även överens med det Connell skriver om att männen 

är uppfostrade från början att vara lite hårdare än kvinnor, vilket kan vara grunden till att 

mannen inte tyckte att det var så jobbigt att det kom in en helt främmande person i huset och 

inspekterade. Detta är också något som Bäck- Wiklund & Bergsten (1997) har beskrivit; 

eftersom kvinnan förväntas redan från början att ta hand om hem och hushåll samt att vårda 

och ta hand om man och barn i den traditionella rollfördelningen. Det är därför inte så 

konstigt att det kan kännas obehagligt att en främmande person kommer in i hemmet och 

inspekterar och lägger sig i hurdant familjen har det. Detta var dock inget som visade sig hos 

kvinnorna i vår studie. De kunde uppleva att det kändes lite lustigt och lite obehagligt till en 

början men när de sedan hade lärt känna socialsekreteraren lite mer så tyckte de att det gick 

bättre. Några av våra adoptivföräldrar gav också uttryck för att de kände lite konstigt att andra 

som kan få biologiska barn inte behöver gå igenom en utredning och att just de som ville 

adoptera skulle bli mer ifrågasatta om de dög eller inte.

Haagkonventionens artikel 15.1. behandlar vad utredaren kommer att ta upp i utredningen. 

Utredaren kommer att ställa frågor som de blivande adoptivföräldrarna kan komma att tycka 

är privata och kränkande att prata om och de kan också tycka att det är frågor som det inte är 

lätt att prata med en myndighetsperson om, enligt NIA (1997). Utredaren kommer att fråga de 

blivande adoptivföräldrarna om deras uppväxt, utbildning och arbete. Utredaren kommer att ta 

upp frågor om relationen till föräldrar och övrig släkt och om det finns biologiska barn så ska 

barnen också beskrivas mm, enligt MIA (2005b). Socialnämnden kommer också att begära 

polis och socialregistreringsutdrag. Detta därför att utredaren ska lämna ett underlag om de 

blivande adoptivföräldrarna till socialnämnden som ska besluta om medgivande för att 

adoptionen ska få fortsätta. En kvinna i studien tyckte att det kändes kränkande att ringa till 

polisregistret för att få ett utdrag till adoptionen och att det kändes kränkande att behöva 

lämna uppgifter över hur mycket paret tjänade, hon tyckte att de var inne på deras integritet. 
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De flesta adoptivföräldrarna tyckte ändå att frågorna som ställdes i utredningen inte var direkt 

kränkande, mer än att det kunde kännas jobbigt att prata om vissa saker. En kvinna tyckte att 

det var jobbigt att prata om sin barnlöshet då den berodde på sjukdom, vilket stämmer överens 

med det som framkom i von Greiffs (2004) studie; att några av de adoptivföräldrarna 

upplevde vissa frågor som för personliga. 

Därför är det är viktigt att utredaren har ett bra förhållningssätt till de blivande 

adoptionsföräldrarna och bör känna till att människor i olika situationer påverkas av sina 

personliga föreställningar, erfarenheter och värderingar. Det är därför viktigt att utredaren 

också är medveten och tar ställning till sina egna attityder när det gäller dessa frågor, enligt 

MIA (2005a) kan detta ha betydelse för hur själva utredningsarbetet och samarbetet med de 

sökande blir. De sökande kommer att få svara på känsliga frågor som det kan vara svårt att 

besvara med en myndighetsperson närvarande. Det är därför viktigt att de sökande har tagit 

till sig syftet med utredningen, att utgångspunkten för utredningen är till för det okända 

barnets bästa, vilket kan underlätta utredningen för de sökande. Informanterna i vår studie 

anser att de tycker att syftet med utredningen var klart för dem, vilket också gjorde det lättare 

för dem att genomföra utredningen, för de visste vad de var tvungna att göra för att uppnå sitt 

syfte: att adoptera barn. Socialsekreterarens bemötande är också något som våra informanter 

har upplevt med positiva intryck, då samtliga informanter tyckte att de blev positivt bemötta 

av socialsekreteraren och att denna var trevlig. De flesta anser att socialsekreteraren skötte sitt 

arbete väl och blev nöjda med den utredning som gjordes om dem.  

Det är också viktigt att de blivande adoptionsföräldrarna ser utredaren som en hjälpande hand 

när det gäller frågor som kan dyka upp under adoptionsprocessen, enligt MIA (2005a). 

Halldén (1981) beskriver i sin studie att det inte var många sökande till adoption som tyckte 

att relationen till socialsekreteraren som utför utredningen hade varit stödjande och positivt 

inriktad. De tyckte oftast att socialsekreteraren bara gjorde det hon var tvungen till att göra 

och att hon inte hade så mycket tid tillövers för dem. Detta var någonting som inte framkom i 

vår studie då de flesta tyckte att de kände att socialsekreteraren var stödjande, en av kvinnorna 

betonar att bemötandet var positivt samt att paret kände att de kunde ställa frågor till 

socialsekreteraren men att hon/han inte kunde svara på alla frågor men i alla fall försökte göra 

det och hjälpte till med det de undrade över inför adoptionen. Detta kan ha haft att göra med 
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hur utredaren själv ställde sig till frågorna och också vilket förhållningssätt hon/han hade till 

adoptivföräldrarna, vilket också MIA (2005a) skriver att det är viktigt för utredaren om gör 

hemutredningarna, har klart för sig.

Von Greiff (2004) framtonar att de flest av adoptivföräldrarna i hennes studie var klara över 

att någon form av kontroll från myndigheterna behövs för att avgöra vilka som bedöms 

lämpade som adoptivföräldrar. Samtidigt som det fanns några som upplevde det hela för 

personligt, närgånget, krävande och några kände sig även kränkta i sin integritet. Men i det 

stora hela var de flesta adoptivföräldrarna positiva till utredningen. De flesta 

adoptivföräldrarna i den här studien tyckte att utredningen utgjorde sitt syfte. De tyckte i stort 

att det var viktigt med en hemutredning då det är viktigt att se hur hemförhållandena är. Att 

det är viktigt att socialsekreteraren får kännedom om vilket hem barnet ska komma till, då det 

kan finnas dåliga hemförhållanden och att detta egentligen skulle kunna gälla alla barn 

eftersom det idag finns barn som har det riktigt, riktigt dåligt. På grund av detta tycker en 

kvinna att utredningarna egentligen borde vara mer avancerade och att folk borde bli mer 

granskade eftersom hon har sett barn som far illa är hon förvånad att en del kan ha gått 

igenom processen.

Några av adoptivföräldrarna i von Greiffs studie (2004) beskriver att det var lätt att ”spela en 

roll” för utredaren, genom att de försökte samarbeta och gav de svar som de trodde att 

utredaren ville höra. Detta ledde också till att de blivande adoptivföräldrarna lättare kunde nå 

sitt mål: att få adoptera. Adoptivföräldrarna påpekade att de inte direkt ljög om sig själva men 

de sållade bort en del av den information om sig själva som de trodde kunde påverka beslutet 

för medgivandet negativt. Något som har framkommit i denna studie hos både män och 

kvinnor är att de ville att socialsekreteraren skulle få en så bra bild av dem som möjligt, de la 

upp en fasad och försökte vissa upp sin bästa sida, utan att ljuga eller försköna sin historia och 

utan att svamla ut eller prata om något annat.

10.4. Väntan på barnet

För att genomgå adoptioner idag så måste alla sökande genomgå en föräldrautbildning för att 

bli godkända som adoptivföräldrar. Men då våra informanter genomförde sina adoptioner var 

det endast hälften som genomgick någon form av utbildning. 
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K: Ja, jag fick gå på en studiecirkel som fungerade som en föräldrakurs i att vänta adoptivbarn. Den hölls av 
ett adoptivpar. Där fick man träffa andra blivande adoptivföräldrar och diskutera specifika adoptivfrågor som 
var väsentliga. 

En man som också har biologiska barn berättar: 

M: Nej, vi gick ingen föräldrautbildning men man har ju hört att andra har gjort det. Andra som adopterade 
precis samtidigt som oss men det var nog kanske för att vi hade egna barn. 

De fyra adoptivföräldrar som inte hade gått igenom någon form av utbildning är övertygade 

om att det skulle ha varit nyttigt och lärorikt att få delta i en sådan. En man förundras över att 

alla biologiska föräldrapar får gå någon form av föräldrakurser på BVC men att det verkade 

inte var lika viktigt för dem som skulle bli adoptivförälder. De fyra som genomgått någon 

utbildning ansåg alla att det var väldigt givande och så här berättar en kvinna: 

K: Ja vi gick med igenom adoptionscentrum sydost eller något sådant. Vi gick ett tiotal gånger och träffade andra 
och det var jättegivande. Dels vad det givande att gå på studiecirkeln men det som var mest givande var ju de 
personerna man träffade. Det är ju väldigt speciellt att bli adoptivföräldrar när man jämför det med att bli 
biologisk förälder. Så det kändes jättebra att alla var i samma situation. 

En mamma framhöll ett önskemål som hon hade då hon gick på studiecirkeln, då hon ansåg

det var av vikt att adoptivföräldrarna också behövde lära sig att sköta småbarn, eftersom det 

oftast är småbarn som kommer till de blivande föräldrarna. Hon tyckte det kändes konstigt att 

diskutera eventuella problem som kan uppkomma längre fram för de adopterade barnet. Hon 

hade svårt att ta till sig det då, eftersom hon hade bara det lilla barnet i sina tankar. 

K: Jag var nog upptagen av att förbereda mig att bli mamma, inte att diskutera med mig och min man om vilka 
farhågor vi hade. Jag tänkte: ”Herregud, vi ska åka flygplan dit och vad har man då med sig i kassen?” Nu ska 
jag hämta mitt lilla barn. Jag måste ha blöjor och nappflaska och bebiskläder i storlek, 60, 70 eller 50. Jag var 
mer intresserad av det som var nära. Den planering jag gjorde var för mig inte en fysisk utan mer psykisk 
graviditet. 

När hemutredningen sen är gjord och de blivande föräldrarna har fått ett godkännande, ska då 

valet av adoptionsorganisation bestämmas. Samtliga informanter beskriver att de började med 

att ställa sig i kö hos Adoptionscentrum, som då var den vanligaste organisationen. Då våra 

adoptivföräldrar skulle adoptera vilket var slutet av 70-talet och början på 80-talet var det 

väldigt lång väntetid för att få ett barn. Då fyra av informanterna ansåg att det tog alldeles för 

lång tid i Adoptionscentrums kö, valde de istället att söka andra vägar genom att adoptera 

privat. Så här berättar två kvinnor sina erfarenheter:

K: Då vi tyckte att det tog för lång tid att stå i kö hos adoptionscentrum vände vi oss till andra organisationer. 
Vi stod kvar i adoptionscentrums kö samtidigt som vi fick könummer i tre andra föreningar, som vi trodde 
kunde hjälpa oss snabbare.
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K: Då jag berättade om barnlösheten för en arbetskamrat så sa hon, jag kanske kan hjälpa er den här kvinnan 
hade en väninna som jobbade som volontär i Chile, hon hade tidigare hjälpt en barnlös familj att få en pojke. 
Denna kvinna i Chile kunde även åta sig att hjälpa oss, vilket hon också gjorde. Detta blev en så kallad privat 
adoption där vi fick sköta allt själva.

En man berättar:

M: En man i Kalmar som hade en hjälporganisation i Indien, tog hit tre barn om året för adoption. Någon 
visste om att vi ville ha ett barn och kontaktade oss.

Längtan efter barnet var så starkt och en jobbig ovisshet infann sig. Att inte veta hur lång tid 

det skulle ta ansåg flera av adoptivföräldrarna vara väldigt jobbigt. Oavsett hur informanterna 

gick till väga att skaffa barn beskriver nästan alla adoptivföräldrarna att det tog lång tid innan 

barnet kom och att det var det värsta i hela adoptionsprocessen. För en av kvinnorna tog 

adoptionen ungefär 4 år innan barnet kom. 

K: Jag upplevde att väntetiden var väldigt jobbig jag tänkte; ”Näe, händer det aldrig någonting”! och åren går 
och man blir äldre, det var en jättejobbig procedur tycker jag.

En man som adopterat privat beskriver väntan så här:

M: Ja, det är ju alltid en lång tid när man väntar på någonting, men i detta fallet kunde det inte gå så mycket 
snabbare.

En annan kvinna berättar:

K: Från det vi startade utredningen tog det två och ett halvt år och då hade vi förberett oss mentalt innan, det 
var inte så lång tid om man ser på det nu men det var väldigt lång tid då.

Då barnbeskedet kom var det en väldig glädje för samtliga adoptivföräldrar. En kvinna 

beskriver att det var först då de såg ett slut på väntan och att barnet snart skulle komma och 

förväntan var stor. Deras önskan hade gått i uppfyllelse. Så här beskriver två av kvinnorna: 

K: Det kändes obeskrivligt, jag kände ett lyckorus när vi fick ett litet kort. Kortet fick ligga i plånboken och 
kopierades och skickades till mormor och farmor. Förberedelserna börjades och väskorna packades.

K: Det är klart att man blev jätte glad och lycklig man ville ropa ut till hela världen att nu ska vi bli föräldrar. 
Man började planera och släkten kom med barnkläder. Vi köpte möbler till rummet och donade och hade jätte 
roliga förberedelser.

Analys

Från och med den 1 januari i år är det obligatoriskt för dem som vill söka adoption att 

genomgå en föräldrautbildning skriver MIA (2005b). Det är något som inte alls stämmer 

överens med vad våra adoptivföräldrar har upplevt, då det endast är fyra av våra informanter 

som genomgått någon form av utbildning eller studiecirkel. Enligt SoU (2003:49) ska syftet 

med föräldrautbildningen vara att de blivande adoptivföräldrarna ska få kunskap och insikt 
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om adoptivbarn och deras behov. De krav som samhället idag ställer på adoptivföräldrar att 

genomgå en föräldrautbildning hade inte alls samma funktion då våra informanter ansökte om 

adoption. Flera av de informanter som inte fått någon utbildning påpekade att det hade varit 

bra om de hade fått deltagit i en sådan kurs. Även de som har genomgått någon form av 

utbildning framhäver att de anser att det varit väldigt givande att diskutera med andra 

likasinnade om problem och farhågor som de känt inför adoptionen. von Greiff (2004) menar 

att föräldrautbildningen ska ses som en form av vänta-barn-kurs som biologiska föräldrar går. 

Hon menar att föräldrautbildningen för adoptivföräldrar har som syfte att förbereda 

adoptivföräldrarna för de problem som kan komma då barnet växer upp medan de biologiska 

föräldrarna får tips och råd om det lilla barnet och de problem som uppkommer i deras barns 

framtid får de då tar efterhand. Även detta beskriver en av adoptivföräldrarna att hon haft som 

önskemål. Hon förklarar att det hade varit bättre om studiecirkeln mer hade tagit upp hur man 

ska sköta en liten bebis och inte enbart fokuserade så mycket på vilka problem som kunde 

uppkomma längre fram. 

Valet av adoptionsorganisation bestämdes av samtliga adoptivföräldrar själva. Alla åtta 

adoptivföräldrar började stå i Adoptionscentrums kö, som var den mest omtalade 

organisationen då, och det är den än idag hävdar Sverne-Arvill & Svensson (2003).

Då adoptivföräldrarna ansåg att det tog väldigt lång tid beslutade därför fyra av föräldrarna att 

söka andra alternativ genom att genomgå privata adoptioner. MIA (2005b) skriver att idag är 

privata adoptioner inte så vanliga utan förekommer endast om det finns särskilda skäl. För att 

genomgå en privat adoption idag så måste den godkännas av MIA och om den blir godkänd så 

får de sökande genomföra adoptionen helt på egen hand. Allt det administrativa arbete som 

annars den aktuella organisationen skulle ha hjälpt till med, ligger då i de sökandes händer. 

Något som både kvinnorna och männen i vår studie upplevde som väldigt jobbigt var den 

långa väntan på barnet och flera av adoptivföräldrarna upplevde det som det absolut 

jobbigaste under hela adoptionsprocessen och det kan därför förklara varför några av 

föräldrarna valde att adoptera privat då de trodde att det gick fortare. Detta är något som inte 

har framkommit specifikt av de studierna om adoptivföräldrar vi har läst. Däremot kan vi se 

en likhet till det biologiska föräldraskapet som Brodén (2004) skriver att de blivande 
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föräldrarna påbörjar sin relation till barnet genom föreställningar som de kan ha om det 

kommande barnet, vilket gör att väntan kan bli lång. 

Mottagandet av barnbeskedet beskrivs av samtliga i vår studie med stor glädje. I och med att 

barnbeskedet kom blev adoptionen mer verklig för samtliga föräldrar. Halldén (1981) 

beskriver att barnbeskedet innebär att de blivande föräldrarnas fantasier om barnet kan ta form 

på ett annat sätt. Vilket också sker genom graviditeten vid ett biologiskt föräldraskap och som 

Brodén (2004) anser vara viktigt för de blivande föräldrarna för att utveckla det psykologiska 

föräldraskapet och skapa en relation till det kommande barnet.

10.5. Barnets ankomst till Sverige 

Alla adoptivföräldrar i vår studie har starka upplevelser när de mötte barnet för första gången. 

Oavsett om de åkte till barnhemmet och hämtade barnet eller om barnet kom med eskort till 

flygplatsen har alla exakta minnesbilder av ögonblicket. Det finns många ord som 

adoptivföräldrarna beskriver hur de kände då de träffade barnet, såsom; overklighet, 

fantastiskt, nervöst, kaotiskt. Några av föräldrarna beskriver att de kände sig osäkra eller 

skrämda av situationen och flera uttalade att de tänkte: ”Vad har vi gett oss in på?” 

Så här beskriver en kvinna och en man sitt första möte med barnet: 

M: Det var nervöst hela tiden; På flygplatsen, när vi åkte hem och nervöst innan vi kom igång och fick rutiner 
som fungerade.

K: Det är svårt att förklara känslorna riktigt. Det kändes så väldigt stort men samtidigt konstigt, vi hade väntat 
så länge och så om det en liten varelse. Man tog inte till sig honom direkt utan man var ju lite orolig. Ska jag 
klara det? Tänk om jag inte reder ut det?

De flesta adoptivföräldrarna beskriver sitt barns ankomst som väldigt positiv. Men en mamma 

berättar om det chockartade beskedet föräldrarna fick då de skulle hämta barnet.

K: När vi kom till barnhemmet efter den långa resan så fanns inte barnet där, det var chockartat, helt 
fruktansvärt jag var så oerhört uppladdad det sista halvåret eftersom jag väntade på den här bäbisen. Nej, det 
var en chock i ett främmande land med konstiga lukter och ett barnhem som inte vi är vana vid, med råttor på 
golvet och så vidare… Men dom sa att det var inga problem ni behöver inte vara ledsna för ni ska också få ett 
barn men det barnet ni skulle få finns inte här.

När barnet sen väl kom till Sverige och familjelivet äntligen kunde börja, så var föräldrarna 

tvungna att sköta mycket administrativt pappersarbete som krävs vid en adoption. Barnets 

ankomst till Sverige skulle registreras på många ställen, såsom folkbokförningsregistret, 

socialnämnden, migrationsverket, försäkringskassan, BVC m.m. De flesta kvinnorna har inga
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direkta minnen från denna tid, då de var så upprymda av sin nya roll som mamma. Det var då 

männen som fick sköta den biten och de flesta upplevde att det var mycket som skulle göras. 

Så här beskriver två av föräldrarnas sina upplevelser:

K: Jag måste säga att det är som en diffus dimma det skötte min man helt och hållet, för jag hade fullt upp att 
bara vara mamma men min man är duktig på sånt så han skötte det.

M: Det var mycket att skriva och det tycker jag var jätte jobbigt.

Nästan inga av adoptivföräldrarna har några direkta minnen från hur de upplevde 

uppföljningsrapporten, de flesta minns endast att socialsekreteraren kom hem och gjorde den 

utan att det följde några problem. Två av föräldrarna berättar också att de fick skriva rapporter 

till barnets ursprungsland vid jämna mellanrum. 

M: Jo, hon var här en gång till, hon skulle skriva hur det var, hur han bodde, hur han växte och allt sånt där. 
Sedan skrev jag ju själv med jämna mellanrum,  en gång om året. 

M: Det gjordes säkert någon uppföljningsrapport men det har jag inget minne av. Socialsekreteraren var säkert 
här hemma efteråt på besök, det var säkert ett positivt besök eftersom jag inte minns det.

Analys

Samtliga av våra intervjupersoner har exakta minnesbilder av överlämnandet av barnet och 

kan beskriva sina känslor på många olika sätt; alltifrån överväldigad glädje till chockat 

tillstånd. Det stämmer överens med vad von Greiff (2004) skriver. Men i hennes studie tyckte 

alla föräldrarna att det var ett gyllene ögonblick, vilket inte helt stämmer överens med vår 

studie, där en kvinna berättar att det var fruktansvärt, då barnet inte fanns där. von Greiff 

beskriver att samtliga föräldrar i hennes studie insåg först då de fick barnet i sin famn, vilket 

stort ansvar som låg i deras händer, vilket stämmer överens med adoptivföräldrarna i vår 

studie. En kvinna i vår studie beskriver att hon kände en osäkerhet och hon tvivlade på sig 

själv när hon tänkte; ”Kommer jag att klara det här”? 

Hur adoptivföräldrarna upplevt det administrativa arbete som blir då barnet kommer till 

Sverige har tidigare inte nämnts i någon studie vi tagit del av. De skyldigheter som 

adoptivföräldrarna har är att anmäla till olika instanser såsom till Socialnämnden, skatteverket 

för folkbokföring, och se till att barnet blir svensk medborgare skriver MIA (2005b). Våra 

intervjupersoner anser att det var mycket pappersarbete som skulle göras i efterhand och vi 

kan se en tendens hos våra adoptivföräldrar att det har varit männen som skött den biten 

medan kvinnorna har varit hemma hos barnet och varit fullt upptagna av att bara bli mamma. 
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Vi tolkar detta som en typisk könsfördelning och Höjer (2001) skriver också att det finns 

familjer som har den traditionella ansvarsfördelningen mellan man och hustru som funnits 

länge. Då kvinnan skötte hem och barn medan mannen skötte försörjningen, vilket vi kan se 

en likhet till såsom adoptivföräldrarna i vår studie har valt att fördela sysslorna på ett typiska 

manligt och kvinnligt sätt. I von Greiffs (2004) framkommer det också att adoptivföräldrarna 

påpekar att det var av stor betydelse hur rutinerad utredaren var då denne kunde bistå med 

hjälp i allt de administrativa arbeten som skulle utföras i och med adoptionen. Detta skulle 

kunna ha varit till stor hjälp för våra informanter, då några av dem givit uttryck för att det var 

mycket som skulle skötas i och med att barnet kommit till Sverige. 

Då barnet har vistats i Sverige i sex månader bör en uppföljningsrapport skrivas hävdar 

Sverne-Arvill & Svensson (2003). Rapporten är avsedd för att barnets företrädare i 

ursprungslandet ska få en bild av hur barnet har fått det i sitt nya hemland. MIA skriver också 

att adoptivföräldrarna ibland förbinder sig att skriva flera uppföljningsrapporter till 

ursprungslandet. Samtliga adoptivföräldrar i vår studie har genomgått uppföljningsrapporter, 

trots att de inte har något direkt minne av det. Men eftersom de inte har några konkreta 

exempel på att det uppstod några problem så anser de att det gick ganska smärtfritt. Två av 

våra informanter har också skrivit återrapporteringar som deras barns ursprungsland har krävt.

10.6. Föräldrarollen utvecklas

När kände sig då adoptivföräldrarna sig som mamma och pappa? Adoptivföräldrarnas 

berättelse skiljer sig från varandra då det gäller vilken tidpunkt de för första gången kände sig 

som föräldrar till sina barn och skillnaden är stor mellan kvinnors och mäns upplevelser. De 

flesta männen upplevde sig som förälder då de höll barnet i sin famn för första gången. En 

man berätta att han kände sig som förälder redan då de fick barnbeskedet, att han hade fått en 

flicka. För kvinnorna tog det däremot längre tid. Tre av kvinnorna beskriver att från början 

upplevde de som barnet var en liten varelse som de skulle vårda och ta hand om och att de var 

tvungna att lära känna innan de kunde känna sig som mammor till barnet. 

K: Jag kan inte säga att mammakänslorna kom direkt när man fick barnet var det ju en liten varelse som man 
inte kände. Rätt att hon var så liten när hon kom så tog det tid innan man började känna varandra men en dag 
då hon skrattade riktigt för första gången så kände jag att hon var vår och då kände jag mig som en mamma.

En kvinna berättar att det kändes som barnet och hon hade känt varandra från första början: 
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K: Han var väldigt tidig i utvecklingen. När vi träffade honom första gången log han mot mig och man kände 
nästan att man kände varandra med en gång. Han blev liksom så glad och man såg nästan vad han tyckte och 
kände, det kändes väldigt speciellt.

Det är inte bara starten på föräldraskapet som är annorlunda gentemot ett biologiskt 

föräldraskap. Att vara adoptivföräldrar skiljer sig då man som förälder vet att det finns en 

biologisk mamma någonstans som barnet kanske kommer vilja ta kontakt med i framtiden. 

Samtliga föräldrar framhåller att det är viktigt att som adoptivförälder vara medvetna om att 

barnet har ett annat ursprung och de anser att det alltid försökt att svara på frågor som barnet 

har haft. Så här beskriver tre kvinnor sina tankar om den andra mamman: 

K: Det måste man ju vara medveten om när man adopterar tycker jag, att dom ju inte är biologiska barn och att 
dom ju har en biologisk mamma och pappa någon annanstans. Så vi har varit väldigt öppna över att dom har 
varit adopterade, dom har alltid vetat det.

K: Vi fick reda på varför hon ville adoptera eftersom det var en utredning där nere också. Vi fick träffa henne 
där och hon överräckte honom, det var jobbigt att ses där nere och det kommer jag att bära med mig länge, 
alltid.

En mamma beskriver sin tacksamhet inför den biologiska mamman så här:  

K: Jag måste säga att jag känner en oerhörd kärlek till min dotters mamma och jag hade önskat av hela mitt 
hjärta att hon skulle få träffa henne och se vilken underbar människa hon är. Det är en fantastisk 
kärlekshandling som en kvinna ger en annan kvinna och vi har förvaltat den väl tycker jag.

Vid frågan på hur öppna adoptivföräldrarna har varit gentemot sina barn om adoptionen, 

beskriver samtliga att det inte har gått att dölja deras adoption. De har därför varit öppna från 

första början vad det gäller barnets ursprung och de handlingar som har funnits har de låtit 

barnet fått ta del av. Så här beskriver en av männen det: 

M: Jag tror att vi gjorde det så fort barnet var så stort att barnet förstod vad man pratade om. Vi har försökt att 
hela tiden hålla det öppet och jag tycker inte att det har varit några problem att prata om det.

Vad det gäller föräldrarnas upplevelse om deras barn har sökt eller vill söka sitt ursprung 

svarar samtliga att det har varierat om behovet har funnits men att de alla har varit medvetna 

om att det kan vara viktigt för barnet. De flesta föräldrarna tycker det är helt okej om barnet 

har sökt eller vill söka sitt ursprung, så här beskriver en man och två kvinnor det: 

M: Jag tycker att det är positiv både om det är möjligt att söka efter de biologiska föräldrarna och att besöka 
landet, jag tror att det är bra för barnet i framtiden. Det kan vara nyttigt för barnet att bära med sig.

K: När han var liten sa han en gång att han ville träffa sin mamma. Men inte för att stanna utan för att ge 
henne pengar för att hon var så fattig. Så vi har alltid sagt det att om han vill så ska vi åka dit och försöka söka 
upp henne åt honom.
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En kvinna uttrycker dock att det har känts lite jobbigt då hon tänkt på hur det skulle vara om 

hennes barn skulle vilja söka sina rötter: 

K: Jag har inget negativt mot det men jag längtar inte heller efter det. Då det finns en annan mamma som de 
kan föredrar, det är väl det jag känner att jag själv skulle bli ratad. 

Analys

I von Greiffs studie (2004) varierar det vid vilket tidpunkt adoptivföräldrarna kände att de 

blivit föräldrar, men det vanligaste var när de hade fått något livstecken från barnet och att 

barnet då skulle bli deras. En annan beskriver att det var då de bestämt sig för att adoptera 

medan för ett annat par tog det fem år innan barnet hade knutit an till föräldrarna, vilket var en 

väldigt lång och krävande tid för såväl barnet som föräldrarna. I vår studie är svaren också 

väldigt varierande, och skillnaden mellan kvinnornas och männens svar är stor. Männen 

beskriver att deras föräldrablivande skett snabbare än vad de flesta kvinnorna beskriver. För 

tre av kvinnorna tog de några veckor innan de kände att de kom in i mammarollen och de 

ansåg att de var tvungna att lära känna sina barn innan de kände sig som mamma. Däremot 

kände de att det var någon som de skulle ta hand om och vårda vilket också Höjer (2001) 

beskriver i sin avhandling. Hon menar att kvinnor ofta är mer omvårdande än vad männen är 

och därför kan denna känsla kännas rätt, trots att de inte känner sig som mamma från första 

början. 

Vikten av att vara öppen om adoptionen för sitt barn är oftast adoptivföräldrarna medvetna 

om, såväl i vår studie och som SoU-rapporten (2003:49) beskriver det; Att vara öppen om 

barnets ursprung har stor betydelsen för den adopterade att lättare hitta sin identitet. 

Och om barnet någon gång under sin uppväxt vill söka sina rötter måste man som 

adoptivförälder också vara medvetna om det och kunna ta det på rätt sätt enligt SoU 

(2003:49). Både att vara öppen om adoptionen och vetskapen om att det finns en annan 

förälder har samtliga av våra adoptivföräldrar ansett sig vara medvetna om och de anser sig 

också har svarat på det de kan, vad som gäller barnets frågor om sitt ursprung. 

10.7. Omgivningens bemötande

Omgivningens bemötande kan också ha betydelse för hur adoptivföräldrar upplever sitt 

föräldraskap. Nästan alla våra intervjupersoner beskriver att de någon gång har blivit 

ifrågasatta i sin föräldraroll. Några beskriver att de känt sig mer påpassade av andra än vad 
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biologiska föräldrar är i samhället. Alla adoptivföräldrar är också överens om att de har känt 

sig mer igenkända för att deras barn är adopterade och skiljer sig från mängden.     

K: Att vara adoptivförälder har ju både för och nackdelar både för våra barn och i våran synpunkt som 
föräldrar. Vi syntes ju överallt, våra söta mörka barn syntes av massan av ljusa barn och de var alltid 
påpassade. Alla kom ihåg dom, antingen tyckte man om dom eller så hatade man dom. Vi har alltid blivit 
uppmärksammade det är både för och nackdelar även för oss som föräldrar.

K: Man kände nog att man hade ögonen på sig lite mera som adoptivförälder och att man kanske var lite mera 
granskad av sin omgivning.

Några av föräldrarna uttrycker en förvåning över hur konstiga frågor de har fått eller ett visst 

bemötande som de upplevt ifrån människor som de inte alls känt. Så här beskriver en kvinna 

och en man sina erfarenheter: 

K: Ibland har man kunnat få såna dumma frågor av folk ”Hur är det att ha adoptivbarn”? Alltså man tänker ju 
inte på det så, det är ju mina barn. Man blir förvånad över att folk frågar så dumt.

M: Vi var ute och gick med honom och då kom ett äldre par och stannade och började prata, men vi kände ju 
inte dom. Och mannen ville känna på honom, det kändes helt fel.

En kvinna som även har biologiska barn beskriver:

K: När man kunde möta någon ute i samhället kunde det förvåna mig ibland, när de vände sig om i mötet och 
sa att han var å söt och så fin, men man kan väl inte älska ett sånt barn mer än vad man älskar ett biologiskt 
barn. För oss var det ju ingen skillnad för oss var han lika eget som ett biologiskt barn.

Att vara adoptivförälder skiljer sig också från det biologiska föräldraskapet då mannen och 

kvinnan är mer jämlika i sitt föräldraskap. Mannen är lika involverad som kvinnan från 

början, vilket alla våra informanter är överens om är mycket positivt. Däremot så har ingen av 

adoptivföräldrarna delat upp föräldraledigheten mer trots att det var möjligt redan från början. 

I de flesta fall har kvinnan varit hemma hos barnet den första tiden. Men våra manliga 

informanter anser att de har varit mer engagerad i sitt föräldraskap då barnet var liten än vad 

det tror biologiska pappor kan vara. 

K: Ja, i och med att den biologiska mamman föder och den biten med amningen, så är man ju mer likställd som 
adoptivförälder och att ta till sig barnet från början. Det var nog jag som var hemma hela tiden, jag tror inte 
att man kunde dela så mycket på det på den tiden men han var hemma tio dagar då han kom och sen var han 
verkligen pappa när han väl var hemma.

M: Jag tror inte att vi har delat på det lika mycket utan det är nog min hustru som har tagit det tyngsta lasset 
både när det gäller hemmet och uppfostran, men jag har hjälpt till med det jag har kunnat. Och jag har känt 
mig delaktig när jag var ledig jag har varit uppe på nätterna och bytt blöjor så jag har nog dragit mitt strå till 
stacken.

I stora drag beskriver adoptivföräldrarna sina barns uppväxttid som positiv. Alla barnen har 

haft det jobbigt i tonåren vilket också har varit påfrestande för många av föräldrarna. De flesta 
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adoptivföräldrar beskriver sina barn som temperamentsfulla individer men samtliga är väldigt 

tillgivna och harmoniska och har haft lätt att ta kontakt med andra människor. Så i stora drag 

anser adoptivföräldrarna att deras barns uppväxt har varit bra. Så här beskriver en man och två 

kvinnor om deras barns tonårstid: 

M: Vi har aldrig haft några problem men han har ju det västerländska humöret. Han kunde bli så arg men sen 
var det hur bra som helst, men det fanns ju där. 

K: Han mår ju bra idag, men under sin pubertet så förstod man ju, fast han inte sa allt till oss, men det har 
kommit fram mera nu att han hade det lite jobbigare som tonåring…

K: Jag tycker att tonårsperioden var tuff ibland både för mig och mina barn. De testade oss kollosalt mycket som 
föräldrar. De är temperamentsfulla och fick lov att visa känslor och det kunde vara fruktansvärt arbetsamt att 
stå pall. Det har tryckt mig hårt och jag blev trött…

Sex av adoptivföräldrarna berättar att under barnets uppväxttid har det förekommit någon 

form av mobbing eller rasism gentemot barnet, vilket har varit väldigt jobbigt för 

adoptivföräldrarna att se. Två adoptivföräldrar beskriver att omgivningen sett deras barn för 

invandrare för de har ett annorlunda utseende. Några av adoptivföräldrarna säger att de har 

känt en slags skuld och känt ett behov av att skydda sitt barn. En kvinna berättar så här: 

K: Man har ju alltid märkt skillnad. Att han har det lite svårare i samhället i och med att han är mörk. Han har 
både blivit sparkad och spottad på.

Olika slags hotelser har också förekommit hos fyra av adoptivföräldrarna. Så här beskriver en 

kvinna: 

K: Det var en gång då det kom ett vitt papper med ett hakkors i brevlådan och då kände jag en fruktansvärd 
avsky, man blir rädd som förälder och undrar vad det är för en människa som kan göra så men som tur var, var 
det en enda gång.

En mamma berättar att hon känt att hon har behövt beskydda sitt barn.

K: Då jag kände att min dotter har blivit ifrågasatt har jag känt mig extra känslig som adoptivmamma.  Jag 
tror att alla mammor slåss för sina barn, men jag reagerade kraftfullare och kanske det har med att göra att 
hon är adopterad.

Samtliga adoptivföräldrar har uttalat att de aldrig sett sig som adoptivföräldrar, utan som 

föräldrar. De anser sig inte som några annorlunda föräldrar utan menar att föräldrar är man 

när man får barn. Det är viktigt för många av adoptivföräldrarna att förklara att de inte ser sin 

adoption, så här i efterhand som ett alternativ för att man inte kunde få egna barn. Ingen av 

dem tror att de hade kunnat älska ett biologiskt barn mer än adoptivbarnet. Samtliga 

adoptivföräldrar är övertygade om att de har gjort sitt bästa för att ge sina barn tillräckligt med 

kärlek och omtanke och de hoppas att de har lyckats. Så här beskriver en kvinna: 
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K: Jag tycker att det är synd att när man ofta pratar kring adoption så är det ett andrahandsval och om jag 
kunde berätta för människor att adoption inte är det jag tror inte att moderslyckan ligger i att föda barn, det är 
fantastiska små människor och jag har svårt att se att jag skulle vara mera kärleksfull mot ett biologiskt barn. 

Vi avslutade samtliga intervjuerna med att ställa frågan om de skulle rekommendera andra att 

adoptera och svaret var entydigt: ”Självklart skulle de det!”

Analys

Att adoptivföräldrar har en tendens att ständigt visa sig duktiga inför sin omgivning, som von 

Greiff (2004) skriver kan flera av våra adoptivföräldrar skriva under på. Många har upplevt att 

de inte blir jämställda med biologiska föräldrar och flera har känt sig ifrågasatta i sitt 

föräldraskap av sin omgivning och många gånger har de känt att de inte har räckt till. Det 

behöver dock inte bara ha med att göra att de är adoptivföräldrar då Bäck-Wiklund & 

Bergsten (1997) skriver att föräldraskapet inte bara innebär att föräldrarna ska förstå sitt barns 

behov och önskningar utan de ska också svara på de krav som samhället och den sociala 

omgivningen ställer. Alltså finns kraven på att lyckas i sin föräldraroll oavsett om man är 

förälder i det biologisk föräldraskapet eller adoptivföräldraskapet. Våra adoptivföräldrar anser 

dock att de känt sig mer påpassade än vad andra föräldrar blir i vårt samhälle. Några av våra 

adoptivföräldrar har upplevt att det har förekommit integritetskränkande frågor i olika 

sammanhang och det har förvånat dem väldigt mycket, vilket har förekommit hos von Greiffs 

(2004) intervjupersoner också. Von Greiff beskriver att flera av adoptivföräldrarna har i och 

med att deras barn är adopterade, blivit mer igenkända av andra människor, eftersom alla 

känner igen deras barn. Föräldrarna förmedlar en känsla av att vara iakttagna, vilket kan vara 

jobbigt. Så beskriver även några av våra adoptivföräldrar sina upplevelser av omgivningen i 

vissa situationer. 

Att adoptivföräldrar är mer jämlika i sitt föräldraskap är något som skiljer från det biologiska 

föräldraskapet, något som även våra informanter framhåller är positivt. Rydén (1997) skriver 

det biologiska föräldraskapet med att kvinnor och män är lika engagerade i att förbereda sig 

inför barnets ankomst, men att kvinnan och mannen inte har samma förutsättningar att vara 

lika nära barnet den första tiden. Brodén (2004) beskriver att mannen i det biologiska 

föräldraskapet ibland kan känna sig utanför då han endast står vid sidan av kvinnans 

graviditet. Hon skriver att män kan beskriva en tomhet då de förbereder sig som fäder, då de 
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inte känner sig jämställda med kvinnan. Därför är adoptivföräldraskapet mer jämlikt både före 

barnets ankomst och den första tiden, då pappan kan vara lika mycket med barnet såsom att 

mata barnet. Trots att våra informanter har varit positiva till den jämlikhet som finns, har de 

ändå inte fördelat sin föräldraledighet då barnet kom utan det var kvinnan som var hemma 

mest under den första tiden. Detta kan stämma överens med det som Bäck-Wiklund & 

Bergsten (1997) skriver att kvinnor och män ser annorlunda på föräldraskapet. Kvinnor är mer 

engagerade och aktiva i föräldraskapet än vad männen är, vilket kan leda till en passivitet hos 

mannen medan kvinnorna betonar det egna ansvaret och vikten av hennes betydelse för att ge 

sitt barn en god framtid. Detta stämmer dock inte överens med vad våra adoptivföräldrar anser 

om sitt föräldraskap.  De manliga föräldrarna hävdar att de har deltagit så mycket de kunnat 

och anser sig varit mer aktiva i sin papparoll än vad som är möjligt i ett biologiskt 

föräldraskap. 

Enligt våra adoptivföräldrar har deras barns uppväxt i stora drag löpt på väl. 

Samtliga framhåller dock att det funnits några problem under barnet uppväxtår. Något som 

nästan alla adoptivföräldrar beskriver är att de haft det jobbigt under barnets tonårstid, vilket 

också von Greiff (2004) berättar om. Adoptivföräldrarna beskriver tonårstiden som en period 

där deras barn har testat vart gränserna går och en del av adoptivföräldrarna har även känt sig 

ifrågasatta av sina barn. Några av adoptivföräldrarna i vår studie poängterar också att 

tonårstiden har varit väldigt jobbig för både föräldrarna och barnen i deras familj. Men 

beskriver också att trots det var en jobbig period, tillät de sina barn att få visa sina känslor 

öppet då det trodde att det var behövligt för barnet.  

Mobbing av olika slag har förekommit för sex av adoptivföräldrarnas barn i vår studie, vilket 

också von Greiff (2004) beskriver att det är de vanliga farhågorna som finns hos 

adoptivföräldrar som ska adoptera. von Greiff skriver också att såväl dold som öppen rasism 

förekommer i dagens samhälle, vilket sårar adoptivföräldrarna väldigt djupt, vilket även 

beskrivs av adoptivföräldrarna i vår studie och även hotelser har förekommit hos 

adoptivföräldrarna i vår studie. Några av mammorna beskriver sitt behov av att skydda sina 

barn, då de upplevt att de blivit illa behandlade av sin omgivning. Något som också Bäck-

Wiklund och Bergsten (1997) skriver; att det är viktigt att föräldrar lär sina barn känna en 

trygghet i sig själv för att de ska kunna skapa sig en social kompetens och bli självständiga. 
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Samtliga adoptivföräldrar i vår studie anser att de har försökt skapa trygghet och ge 

tillräckligt med kärlek till sina barn och de tycker sig lyckats med detta, då de anser att deras 

barn blivit väldigt sociala människor och omtyckta av sin omgivning.  

Avslutningsvis framhåller samtliga adoptivföräldrar att de ser sig själva som föräldrar och inte 

adoptivföräldrar. Detta kan jämföras med adoptivföräldrarna i von Greiff (2004) som 

beskriver att några har fått konfronteras med de biologiska normerna som beskriver att det 

naturligaste och bästa föräldraskapet består av två biologiska föräldrar. Detta har dock ingen 

av adoptivföräldrarna i vår studie direkt upplevt men de beskriver att de har känt att personer i 

sin omgivning har påpekat att adoptionen är istället för något annat; biologiska barn, vilket 

inte känns rätt för samtliga adoptivföräldrar. Beskrivningen som Kirk (1964) gör i von Greiff 

(2004) om att samhällets inställning till adoption är den ”näst-bästa” lösningen för barnet är 

väldigt nedvärderande. Vidare beskriver några av våra informanter att det är väldigt sorgligt 

att många i deras omgivning ser på adoption som ett andrahandsval. Flera av våra informanter 

beskriver att de inte tror att de kunnat älska ett barn mer för att det var biologiskt. Vilket 

också Höjer (2001) skriver om; att lyckan ligger i att få ha en nära relation till ett barn för att 

skapa ett meningsfullt liv.

10.8. De övergripande svaren av frågeställningarna

Motivet för att adoptera barn har varit att paren har varit barnlösa och har velat bli en familj, 

då de anser att det är väldigt viktigt för dem, vilket också stämmer överens med tidigare 

forskning. Även de adoptivföräldrar som haft biologiska barn tidigare hävdar att de ville ha en 

större familj och därför valde de att adoptera. Motivet är alltså att bilda familj då de bestämt 

sig för att adoptera oavsett om paren är barnlösa eller inte. 

Då det gäller adoptionsprocessen anser våra intervjupersoner att det som varit jobbigast var 

den väntan som var innan barnet kom. Både männen och kvinnorna upplevde granskningen 

som känslig. Männen tyckte det var lättare än vad kvinnorna tyckte, men det framkom att 

ingen av dem ansåg frågorna i utredningen som direkt kränkande. Valet av 

adoptionsorganisation var från början samma, då alla använde sig av Adoptionscentrum, men 

då väntan blev för jobbig valde därför fyra av våra intervjupersoner att adoptera privat. Och 

väntan på barnet upplevdes för de flesta av våra intervjupersoner som det jobbigaste i hela 
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adoptionsprocessen. Då barnet kommit fick adoptivföräldrarna en del efterarbete och en 

uppföljningsrapport gjordes också av socialtjänsten. Det framkommer dock att kvinnorna 

knappt har några minnen av det, då de förklarar sig vara mitt uppe i sin föräldraroll, medan 

männen fick sköta denna biten. De flesta uttrycker att efterarbetet tog mycket tid, då det var 

mycket som skulle registreras. 

Det var individuellt för alla våra intervjupersoner när föräldrarollen utvecklades och även här 

var det skillnad mellan könen. Alltifrån då de fick barnbeskedet till att det tog flera veckor 

efter att barnet kommit till familjen, kunde det dröja innan våra intervjupersoner kunde känna 

sig som mamma och pappa. Erfarenheter av föräldrarollen över en längre tid har sedan 

beskrivits som att de flesta tycker att det har fungerat väl för deras barn, trots att tonårstiden 

varit väldigt jobbig för de flesta av föräldrarna. Föräldrarna upplever att de har varit öppna 

och kunnat diskutera barnets ursprung tillsammans med barnet och är alla positiva till om 

barnet vill eller har sökt sitt ursprung. Hos sex av adoptivföräldrarna har det någon gång 

förekommit någon form av mobbning eller rasism under barnets uppväxtår, vilket har tagit 

föräldrarna hårt. Också bemötande av omgivningen har ansetts kunnat vara jobbigt för 

adoptivföräldrarna. De har bland annat blivit ifrågasatta och påpassade i sin föräldraroll och 

vissa har också fått identitetskränkande frågor av folk som de inte känner och det beskriver 

adoptivföräldrarna som väldigt förunderligt. Jämlikheten i föräldrarollen för adoptivföräldrar 

upplevdes endast som positivt för våra intervjupersoner, då de ansett sig delat på sitt 

föräldraskap tidigt i barnets uppväxt, dock har de inte dela upp föräldraledigheten i den mån 

som de kunde ha haft möjlighet till. 

11. Diskussion

Syftet med denna uppsatsen var att ta del av adoptivföräldrarnas erfarenheter av att adoptera 

internationellt och hur de själva ser på sitt föräldraskap. Utifrån vårat syfte har vi valt att ta 

upp punkterna nedan för diskussion.

11.1. Motivet till adoptionen 

Motivet för att adoptera var för de flesta informanterna i vår studie barnlöshet eller att bilda 

större familj. Allas mål var att bli en familj innehållande barn och att inte förbli barnlösa. I 
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och med att paret får chansen att få barn genom adoption tar de till sig barnet som om det vore 

biologiskt och tänker då inte på att det är adopterat. Vi tror därför att adoptivföräldrarna 

jämför sig med vilken familj som helst, likt den så kallade kärnfamiljen. 

För de allra flesta kvinnor var och är det en stor sorg att inte kunna få biologiska barn vilket 

också våra kvinnliga informanter framhävde. Att det kan vara svårt att inte kunna få 

biologiska barn tror vi kan ha att göra med att många kvinnor inte känner sig lika kvinnliga 

om de inte kan föda barn, då det tillhör det kvinnliga idealet. Vi fick inte något speciellt 

utlåtande från någon av männen hur de upplevde barnlösheten, vilket vi funderade på i 

efterhand. Vi anser att en av orsakerna till detta kan vara att kvinnorna i vår studie tog det 

hårdare och sörjde barnlösheten mer än männen. Ett annat alternativ är att männen helt enkelt 

valde att inte berätta för oss om det, då mäns ideal utåt ska vara att visa sig starka och inte 

prata om känslor såsom kvinnor är tillåtna att göra.

11.2. Föreställningar, förväntningar och farhågor

Vi ser ingen större skillnad mellan det biologiska föräldraskapet och adoptivföräldraskapet 

rent psykologiskt, då båda föräldraskapen har föreställningar och förväntningar inför barnets 

ankomst. Både Brodén (2004) och Halldén (1981) hävdar att alla blivande föräldrar bygger 

upp en fantasibild av barnet innan det kommit till, vilket gör att de skapar en föräldraroll 

redan innan barnet kommit i båda fallen. De förväntningarna och föreställningarna som 

informanterna i vår studie hade inför adoptionen anser vi skilja sig från kvinnorna och 

männens upplevelse. Kvinnorna var mer oroliga om hur barnet skulle få det medan männen 

var mer fokuserad på att nå det mål som de hade satt upp; att få ett barn. Detta tror vi kan ha 

att göra med att män kan vara mer målinriktade än vad kvinnorna är. Kvinnor kan mer ha en 

tendens att värna omsorgsfullare om barnet och kanske vara mer oroade inför barnets framtid 

än vad männen är, som oftast tänker att det löser sig, vilket också Bäck- Wiklund & Bergsten 

(1997) skriver. 

Vi kan finna likheter i de rädslor som kan finnas inom båda föräldraskapen t.ex. att något kan 

gå fel under förlossningen eller adoptivföräldrarnas osäkerhet till hur länge de behöver vänta 

innan de får barnet i sin famn. Glädjen är med all sannolikhet lika stor då barnet kommer 

oavsett om barnet är biologiskt eller adopterat. En kvinna i vår studie beskriver sin förtvivlan 
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över barnet som inte fanns på barnhemmet då de skulle hämta det. Hon hade skapat ett band 

av förväntningar till barnet långt innan hon träffade det. Och då hon kände att barnet var 

hennes redan innan de möttes, blev hon väldigt ledsen när barnhemsföreståndaren förklarade 

för henne att barnet inte fanns där längre. Hon beskriver att det var som att hon förlorat 

barnet. I båda föräldraskapen är det svårt att förutse eventuella farhågor som kan uppstå i och 

med barnets födsel eller barnets ankomst. Därför anser vi att kvinnans jämförelse med att 

mista ”sitt barn” var en naturlig reaktion på något oförutsägbart traumatiskt och hemskt som 

kan hända.

11.3. Utredningsprocessen och granskningen

Att bli utredd för att bli godkänd som förälder kan uppfattas väldigt individuellt. Både 

kvinnorna och männen i vår studie beskriver granskningen som mer eller mindre känslig. 

Att låta någon utomstående och till och med en myndighetsperson komma in i huset kunde 

kännas väldigt konstigt då hon skulle granska hemförhållandena. Informanterna beskriver att 

det var viktigt för dem att visa sina bästa sidor för att duga och bli godkända. Det framkom 

också att informanterna omedvetet la på sig en fasad inför socialsekreteraren, vilket vi tror är 

en normal handling som människor gör när de vill visa sig från sin bästa sida, för människor 

som de inte känner. Informanterna beskriver också att det kunde vara jobbigt att prata om 

vissa saker så som barnlösheten, samlivet eller de ekonomiska förhållandena för utredaren. 

Detta kan vi förstå kan vara känsligt och att det inte är speciellt konstigt att de kan känna sig i 

sidosatta i sitt blivande föräldraskap eftersom myndigheter inte tittar på biologiska föräldrar 

och granskar dem på samma sätt. 

Ingen av våra informanter uttalar varken positiva eller negativa erfarenheter av 

utredningsprocessen. Vi får därför en känsla av att utredningen var något som de var tvungna 

att gå igenom för att uppnå sitt mål. Vi tror att de var fokuserade på att bli godkända som 

adoptivföräldrar och att de inte direkt reflekterade eller ifrågasatte utredningens syfte. Då 

föräldrautbildningen idag är obligatorisk ska de sökande få kunskap om barnets behov och 

information om utredningens syfte är. Det ser vi som något positivt då vi tror att de blivande 

adoptivföräldrarna kan utveckla sig rent personligt och kan känna att de får med sig något av 

utbildningen, vilket borde vara utbildningens syfte och inte bara genomgå den för att bli 

godkända. Vi tror också att det kan vara viktigt att den socialsekreterare som ska göra 
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utredningen bör vara väldigt erfaren i sitt förhållningssätt till klienterna och genom att 

använda en god samtalsteknik försöka vinna de sökandes förtroende för att få ett så gott 

samarbete som möjligt. Vi tror att detta kan bidra till att det blir enklare för de sökande att ta 

sig igenom utredningen. 

En av våra informanter betonar vikten av att utredningar görs men anser att den borde vara 

ännu hårdare i sin granskning, vilket vi som blivande socionomer bör ta till oss om vi ska 

arbeta med dessa frågor i framtiden. Detta för att hitta ett så bra hem som möjligt för de barn 

som kommer hit till Sverige vid internationell adoption.  

11.4. När adoptivföräldrarna kände sig som föräldrar

I vår studie var det fäderna som först kände sig som sociala föräldrar till barnet. Det tog ett 

par veckor innan mödrarna kände sig som mödrar, detta tror vi kan ha att göra med att det är 

svårare för en adoptivmamma att hitta moderskänslorna direkt då de vet med sig att hon inte 

är genetisk förälder och att barnet då har burits av en annan mamma som fått den första 

kontakten. Barnet kan därför vara mer främmande för en adoptivmamma vid första mötet än 

för en biologisk mamma som har känt barnets rörelser inom sig under hela graviditeten. Det 

är därför viktigt för adoptivmamman att lära känna barnet först innan hon kan ta till sig barnet 

som sitt eget, vilket några av våra informanter kan intyga. Att adoptivfadern snabbare tar till 

sig barnet, tror vi kan ha att göra med att redan när mannen väl fått barnet i sin famn, skapas 

hans fadersinstinkter automatiskt, vilket även sker i ett biologiskt faderskap. Vi anser att det 

varken går att generalisera det biologiska föräldraskapet eller adoptivföräldraskapet huruvida 

när man känner sig som förälder utan detta tror vi är väldigt individuellt och skiljer sig också 

för både kvinnor och män. Vi tror att det kan ha att göra med under vilka omständigheter som 

kan råda vid det första mötet med barnet.  

11.5. Omgivningens bemötande av adoptivfamiljen

Vi har förstått att omgivningens bemötande har betydelse för hur adoptivföräldrarna upplever 

sitt föräldraskap. Nästan alla informanterna beskriver att de någon gång har blivit ifrågasatta i 

sin föräldraroll och påpassade av andra i deras omgivning. Alla informanter är överens om att 

de har känt sig mer igenkända för att deras barn är adopterade och utskiljer sig från mängden. 

De kunde få frågor som; ”Man kan väl inte älska ett sådant barn lika mycket som man älskar 



60

ett biologiskt barn”? Det har också framkommit att främmande människor tagit kontakt bara 

för att få ta sig friheten att få känna på barnets mörkare hud och detta har förvånat 

informanterna. Även vi anser det är väldigt förvånansvärt och ser det som kränkande för såväl 

föräldrarna som barnen. Bara för att barnet kan se annorlunda ut och inte är biologiskt till 

föräldrarna, så ska inte andras nyfikenhet behöva vändas på ett sådant sätt att det blir 

integritetskränkande för familjen. Vi tror dock att vilket synsätt omgivningen har på 

adoptivfamiljen kan ha att göra med den norm på hur den ideala familjen ska se ut. Än idag 

anser många att den traditionella kärnfamiljen är idealet och andra familjekonstellationer är 

främmande och på så sätt ifrågasätts dessa mera. Vi tror att detta handlar om okunskap. Då 

det är trettio år sedan informanterna gjorde sina adoptioner hoppas vi att det är mycket som 

har förändrats i vårt samhälle sedan dess och vår förhoppning är att adoptivfamiljen snart kan 

ses likställd med den så kallade kärnfamiljen.

Det har visat sig att mobbning och rasism har förekommit mot sex av informanternas barn och 

att hotelser har förekommit gentemot informanterna själva. Det är därför viktigt att föräldrar 

lär sina barn att bli starka och känna en trygghet i sig själva. Men också för att skapa en social 

kompetens och bli självständiga vilket också Bäck- Wiklund & Bergsten (1997) skriver. 

Samtliga informanter i vår studie anser att de har försökt göra barnets uppväxttid så bra som 

möjligt och tyckt sig lyckas med det då de beskriver sina barn som väldigt sociala människor, 

som är omtyckta av sin omgivning. Hur deras barn nu har blivit i vuxen ålder tror vi har att 

göra med hur adoptivföräldrarnas förhållningssätt har varit gentemot barnets under deras 

uppväxttid. Helt enkelt hur de har uppfostrat sina barn. Vi anser att uppväxtmiljön har spelat 

en stor roll huruvida adoptivbarnen utvecklats till de individer de är idag. Då vi tror att 

adoptivföräldrarna har givit dem mycket kärlek, omtanke och trygghet har detta bidragit till 

vilka människor de är idag. Vi är dock medvetna om att det är endast adoptivföräldrarnas 

version om barnens uppväxt vi har fått ta del av, utifrån föräldrarnas synvinkel och som 

kanske därför inte stämmer överens helt med barnets uppfattning av sin situation. 

11.6. Jämlikheten i adoptivföräldraskapet

Informanterna framhåller att de är mer jämlika i sitt föräldraskap än biologiska föräldrar är. 

Detta anser vi kan bero på att mannen i det biologiska föräldraskapet kan känna sig utanför då 

han står vid sidan om kvinnan i graviditeten. Brodén (2004) skriver att männen kan känna en 
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tomhet då de förbereder sig som fäder och känner sig inte jämställda med kvinnan, vilket inte 

ser likadant ut vid en adoption då både mannen och kvinnan är lika delaktiga i processen. 

Därför anser vi att det enbart är positivt för såväl parförhållandet som för barnet att båda 

föräldrarna är lika jämställda från första början. I vår studie framkom det dock att 

könsrollerna inte skilde sig allt för mycket i adoptivföräldraskapet som vi trodde att det skulle 

göra från början, då samtliga föräldrar hade delat på föräldraledigheten på ”klassiskt vis”, då 

mamman mest var hemma med barnet. Förhoppningsvis ser denna uppdelning annorlunda ut i 

dagens samhälle då föräldraskapet är mer jämställt. Pappan kan idag ta ut fler föräldradagar 

än han kunde tidigare, då våra informanter adopterade, vilket vi ser som en fördel för såväl 

föräldrarna och barnet.  

11.7. Slutsatser 

Vi anser att de frågeställningar vi ställt till informanterna har blivit besvarade och vårt syfte 

har därför uppnåtts. Mycket av vad som framkommer i vår studie stämmer överens med vad 

som skrivits tidigare. Var börjar och slutar då adoptionsprocessen? Varken vi eller våra 

informanter har lyckats svara på denna fråga. Vi vet dock när den byråkratiska processen 

börjar och slutar men som vi skrev i början av arbetet så beskrivs inte adoptionsprocessen 

likadant för adoptivföräldrarna som för myndigheterna. Adoptivföräldrarnas adoptionsprocess 

är så mycket mer än när myndigheterna kommer in i bilden. Våra informanter har beskrivit att 

det är en lång och händelserik resa som adoptivföräldrarna går igenom med mycket stormande 

känslor inblandade.

Under arbetets gång har nya idéer växt fram hos oss och om det finns möjlighet för oss att 

forska vidare någon gång framöver så skulle vi med all sannolikhet vilja fortsätta på detta 

ämnesområde, då vi anser att det finns mycket kvar att utforska. Något som skulle vara 

intressant att fördjupa oss i är att jämföra adoptivföräldrarnas svar med hur deras barn har 

upplevt sin adoption i vuxen ålder, för att se vad som skiljer och stämmer med deras 

berättelse. Det skulle även vara intressant att titta närmare på hur adopterade ungdomar 

upplever sin uppväxt i Sverige idag, då vi vet att det förekommer rasism och olika form av 

främlingsfientlighet i vårt samhälle.
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Vi tycker att det har varit väldigt intressant och lärorikt att skriva denna uppsats och vi förstår 

vilken längtan och glädje dessa föräldrar har känt och känner för sina barn. Därför har 

adoptivföräldrarnas berättelser berört oss mycket djupt.

Vi vill avsluta med att skriva några värdefulla ord att ta med sig framöver: 

”Adoptivföräldraskapet kommer aldrig att bli likadant som det biologiska föräldraskapet men 

det är minst lika värdefullt” (MIA 2005a).
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Informationsbrev

Hej!
För ett tag sedan kontaktades du angående om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en 
intervju som kommer att handla om adoptivföräldrars erfarenheter av adoptionsprocessen.
Vi hoppas att ditt intresse för intervjun fortfarande kvarstår och vi vill därför informera dig 
om våra tankar kring uppsatsens syfte och dina rättigheter som intervjuperson. 

Vi är alltså två tjejer, Erika och Maria som går sista terminen på sociala omsorgsprogrammet 
på Växjö universitet. Vi ska nu skriva en C-uppsats och vi har valt att skriva om 
adoptivföräldrars upplevelser och erfarenheter av adoptionsprocessen.

Vi har valt att skriva om adoption och vi valde därför att fokusera oss på föräldrarnas syn på 
adoptionsprocessen, då vi förstått att adoptivföräldrarnas syn av adoptionen hittills inte blivit 
så utforskat. Uppsatsens syfte blir därför att vi vill beskriva adoptivföräldrars upplevelser av 
sin adoptionsprocess. Förutom att vi anser att adoption är ett intressant ämne, tror vi också att 
det är viktigt för oss som blivande socionomer att få en god kunskap om adoption för att på ett 
bra sätt kunna möte blivande föräldrar som vill adoptera i vår kommande yrkesroll. 

Vår uppsats kommer till stor del bygga på de intervjuerna vi kommer att göra. Din medverkan 
är därför viktigt, för att vi ska få en riktig bild av verkligheten och inte bara de som vi läser i 
litteraturen. Uppsatsen kommer att skrivas inom en tioveckors period och ska vara färdig i 
början av januari. Därför är det av stor vikt att vi så snart som möjligt bokar en tid för 
intervjun. Vi ser helst att intervjuerna kan ske under veckorna 48 eller 49. Intervjuerna 
beräknas ta ca 1-2 timmar. För att du ska få en överblick av vilka område vi kommer att 
beröra i intervjun skickar vi med en intervjuguide så du få chansen att förbereda dig. 

Under intervjutillfället kommer endast en av oss att medverka. Detta därför att vi är måna om 
att våra intervjupersoner inte hamnar i en utsatt situation eller ett underläge. Vi kommer dock 
att båda två ta del av intervjun för att vi tillsammans ska kunna redovisa resultatet i uppsatsen. 
Vi hoppas också att det går bra att vi har en bandspelare på under intervjutillfället, då det blir 
lättare för oss att skriva ut intervjun senare. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Det du som intervjuperson bör känna till är följande:
Ditt deltagande i uppsatsen är självklart frivilligt och därför krävs ditt samtycke. Du har också 
rätt att när som helst avbryta din medverkan om du så önskar. 
Vi ska också göra allt vi kan för att avidentifiera dig, så att de som läser uppsatsen inte ska 
kunna identifiera dig. Detta gör vi för att säkerställa din anonymitet i så hög grad som möjligt. 

Kursansvarig lärare för denna kurs är Norma Montesino, Växjö universitet. 
mail: norma.montesino@vxu.se

Tack för din medverkan och att du vill dela med dig av dina erfarenheter!
Om du har några frågor inför intervjun så hör gärna av dig
Med vänliga hälsning
Maria Nordgren - mail: mnosg01@student.vxu.se och Tel: 
Erika Jonsson - mail: ejosg02@student.vxu.se och Tel: 

Bilaga nr: 1
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Intervjuöversikt

Följande område kommer vi beröra vid intervjutillfället:

 Valet av att adoptera

 Hur det gick till då du adopterade

 Vilka förväntningar och föreställningar du hade inför adoptionen

 Omgivningens reaktioner kring adoptionen

 Hur du upplevt din föräldraroll under barnets uppväxttid.
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Frågeguide till adoptivföräldrarna

Före adoptionen

1. Varför valde ni att adoptera?

2. Vid barnlöshet, hur är dina tankar kring detta?

3. Vad fanns det för förväntningar och föreställningar innan adoptionsprocessen började?

4. Hur var omgivningens reaktioner kring att ni ville adoptera?

5. Gick ni igenom någon form av föräldrakurs? 

Utredningen

1. Vilket var det första intrycket av hemutredningen?

2. Hur gick hemutredningen till?

3. Hur kändes det att bli granskad?

4. Vad ställdes för frågor och hur upplevde du dem?

5. Fanns det någon fråga som var extra jobbig att prata om eller som t.o.m. kändes kränkande?

6. Hur öppen vågade du och din respektive vara med eran utredare, kände du att du kunde 
komma med frågor om ev. oro som fanns hos dig?

7. Hur upplevde du hemutredning nu efter du gjort den?

8. Tycker du att hemutredningen utgör sitt syfte, vad är bra och vad är mindre bra?

9. Hur blev du bemött av socialsekreteraren då du skulle bli utredda i hemutredningen?

10. Tycker ni att det framkom en rättvis blid av er i utredningen?

Efter medgivandet

1. Vilken organisation använde ni er av? Hur tycker du den fungerade, är ni nöjda?

2. Hade du någon gång tankar om uppgivenhet under tiden då du väntan på barnet?

3. Hur kändes det att få besked om barn, hur började tankarna gå då?

4. Åkte ni till barnets ursprungsland för att första gången träffa barnet eller hur gick det till?
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5. Hur lång tid tog adoptionsprocessen? Från att ni tog beslutet att adoptera tills att barnet kom 
till Sverige?

Ankomsten av barnet

1. Hur kändes det att första gången träffa och hålla barnet?

2. Hur upplevde du det första tiden med barnet? 

3. Skedde någon form av uppföljningsrapport efter att barnet kommit hem till er? 

4. När barnet väl hade kommit, visste du då vart ni kunde vända er om det uppkom något form 
av problem eller om ni hade några frågor?

Föräldrarollen utveckling under barnets uppväxtår 

1. När kände ni er först som föräldrar till barnet? 

2. Hur upplever du barnets uppväxttid i stora drag?

3. Har det uppkommit några problem för barnet, i så fall vad?

4. Hur anser du som adoptivförälder blivit bemött av din omgivning?

5. Hur anser du att ditt barn har blivit bemött av sin omgivning? Har det någon gång förekommit 
någon form av rasism eller liknande?

6. Hur öppen har ni varit om adoptionen? Anser du att ni har kunnat prata med barnet om 
adoptionen? 

7. Hur uppfattades samtalet från barnets sida och hur tyckte du som föräldrar att det kändes vid 
det samtalet?

8. Finns det eller har det funnits något behov att barnet har velat söka sina rötter? 

9. Hur upplevde du det som föräldrar eller hur tror du att du skulle uppleva det om behovet hade 
funnits?

10. Hur upplever du din situation som adoptivförälder? Vad har varit för och nackdelar? 

11. Om du ser på barnet adoption nu i efterhand, hur upplever du den då? Har den blivit som du 
hoppades på? Hur tror du att ditt barn ser på sin adoption?

12. Skulle du rekommendera andra att adoptera barn?  

13. Finns det något som du vill tillägga som vi inte har tagit upp?


